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 ليلة االمتحان مراجعة اللغة العربية للصف األول الثانوى

 )الفصل الدراسى الثانى(8102 
 

 قصة عنترة بن شداد
 ـ 2

 : أي« يضرب في شعابها » تخير الصحيح مما بين القوسين فيما يأتي: ـ -أ

 يعتدي على طرقها ( -يمشي في طرقها  -) يقاتل في طرقها                                                                             

 كره عنترة البقاء في عبس فاتجه إلي الصحراء. فلماذا؟  -ب 

 ما أثر قصائد عنترة في عبلة علي مالك وابنه؟ -ج 

 التي كان عنترة يهدد عبلة بها؟ما الهدية الدموية  -د 

 )   يمشي في طرقها( –أ اإلجابة :

 لعدم قدرته علي البقاء في عبس وقد رحلت عبلة.           -ب 

 أصبح مالك ال يطيق البقاء أو الحياة في عبس،  أما عمرو فكان ال يقدر أن يمسك نفسه يسب الناس ويقاتلهم.  -ج 

  د.الهدية هي رأس عمارة بن زيا  -د  

 ـ 1

 اختلف هدف كل من عنترة وبسطام من هذا النزال. وضح.  -أ 

 ماذا قرر قيس بعد عودته؟ وما سبب هذا القرار؟  -ج 

 علل: حرص عنترة علي حياة بسطام مع تمكنه منه أكثر من مرة.  -د 

 لماذا أرسلت أم بسطام ابنها إلي أخواله في تميم؟  -هـ 

 اإلجابة

 هدف بسطام رأس عنترة فتخلص له عبلة، أما عنترة فلم يشأ قتل بسطام رغم أنه قد تمكن منه ألنه ما جاء شيبان إال ليري ابنة عمه. - أ

 قرر أن يرد جواره عن مالك وأهله حتى يخرجوا عن قومه تشاؤماً بمقامهم بينهم . ألن ابنه عمرو هو الذي حرض بسطام على قتال عنترة . -ج 

 ألنه ما جاء ُمغيراً،بل صديقاً، كما تمنعه فروسيته من قتل إنسان ليس بينه وبينه  عداوة. -د 

 لتحميه من غضب أبيه وقد أثر عليه ذلك تأثيراً عظيماً، فنشأ فارسا . -هـ 
 

 ـ 3

 ما المهر الذي طلبه عمرو ألخته؟ وما موقف قيس وعنترة؟ -أ

 واج من عبلة. اشرح ذلك.تجلت حكمة مالك في موقف التسابق علي الز -ج

 كسب عنترة من موقفه مع بسطام مكانة عالية هيأت له أن يحقق ما أراد. ناقش ذلك. -د 

 اإلجابة 

يُساااااامي المهر، هو ألف من نوق العصااااااافير، وقاد رحاب بهاا عنترة ألنه يحب عبلة، أما قيس فقد رأي في ذلك محاالً ألن هذه النوق عند ملك من العرب  -أ 

 المنذر. النعمان بن

 تظهر هذه الحكمة هي تمليك عبلة أمر زواجها بيدها فتختار من ترتضيه زوجاً لها. –ج 

 أقام في بني شيبان مكرماً حيث كان قيس ينصره علي مالك وابنه ويقيم حجته، فلم يستطع عمرو أن يحجبه عن أخته بعدما خاب سعيه في ذلك. -د 

 ـ 4
 في سبيل طلب مهر عبلة؟ما المخاطر التي تعرض لها عنترة   -أ

 لماذا أصر الملك النعمان في رؤية أسيره عنترة؟ -ج

 كان عنترة في حواره مع النعمان يصدر عن منطق الفروسية الجاهلية. وضح ذلك.  -د 

 اإلجابة 

 ديدة وهو وحيد ليس معه إال شيبوب.أهم هذه المخاطر: طول الطريق ووعورته، والحر الشديد، وقلة الماء، وما وجده في أرض النعمان من حراسة ش  -أ

 ألنه كان شديد الشوق لرؤية ذلك الرجل الذي جاء إلي أرض النعمان ليقتحمها وحده.  -ج 

 يتضح ذلك من خالل قول عنترة للنعمان بعدما اتهمه باللصوصية، بل جئت أطلب اإلبل كما   -د

 يطلبها العرب في الغزوات، فما أنا أيها الملك وما أنت، وما هؤالء الشيوخ سوي عرب يترددون بين األودية.    
 

 ـ 6

 ماذا طلب عنترة من ملك الحيرة؟ وهل أجاب مطلبه؟ -أ 

 أعجب أبو الحارث بعنترة. فلماذا؟ وكيف ساعده علي العودة إلي وطنه؟ -ج

 ليه وهو مدلل عند النعمان؟لماذا أحس عنترة بالملل يدب إ -د
 اإلجـــــــابة

 افق.طلب أن يأذن له بالعودة إلي وطنه، وقد كان النعمان يدافعه ويتمسك به إعجاباً بفروسيته وقد شفع له صديقه أبو الحارث عند النعمان فو - أ

 حين شفع له عند الملك النعمان، فأذن الملك له. سبب إعجابه بعنترة طربه لسماع شعره وإعجابه ببطوالته وشجاعته، وساعده علي العودة -ج 
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 األخير هوأحس عنترة بالملل بسااابب حنينه إلي أرض الشاااربة، وذكرياته فيها، كما شاااعر بأن حياته في العراق نوع من الرق ال يقل   عن رقه األول، بل  -د 

 األحسن.
 

 ـ 7

 النعمان؟ما الشكوك واألوهام التي خالجت عنترة وهو عائد من بالد  -أ 

 بم يوحي  هذ التعبير؟«  . الركب بالعظيم »  -ج

 فضل عنترة العودة إلي عبس كما خرج منها . ضح . -د
 اإلجـــــــابة 

 إن كانت عبلة لم تزل علي عهدها تحمل له الوفاء، وهل ما زالت تذكره بعد طول السنين، أهو حقاً يحبها كما خيل إليه؟. - أ

 به عنترة من مال وهدايا.يوحي بضخامة ما أتي  -ج 

 أراد عنرة أن يعود إلى عبس كما خرج منها يلتمس قوته بقوسه وسهمه وسيفه ال يحرص علي جاه وال علي نسب.  -د 
 

 ـ 8

 ؟عند عودته  ماذا كان عنترة يفعل في األيام الثالثة -أ

 ولماذا؟ما شعور عنترة بعدما تخلص من األموال العظيمة التي أتي بها من العراق؟  -ج

 بم تفسر شعور عنترة بالعجب من هدوئه كلما ذكر عبلة؟ -د

 اإلجابة

تأمل يكان يضاارب في فجاج الصااحراء يصاايد طعامه كما يفعل من قبل وينتقل من مكان إلي مكان حيث كان ينتقل من قبل إلي مكان كان يرعي إبل شااداد و - أ

 زهر العرار.

 صدره وقد تخلص منه وأحس كأنما روحه الذي كان قد فارقه في أرض العراق.كان يشعر كأن ثقالً كان جاثماً فوق  -ج 

رك وإن طالت ظذلك لشعوره أنها ال تزال تنتظره، فكان يناجي صورتها ويتمثلها تقبل عليه باكية معتذرة تعيد عليه كلمتها يوم ودعته في شيبان)سوف انت -د 

 غيبتك(.
 

 ـ 9

 ( ما الرسالة التى كان يحملها شيبوب لعبلة ؟  أ 

 ما الفرق بين منزلة عنترة فى أرض الشربة ومكانته فى أرض النعمان ؟  (  ب

  . كراهية عمرو لعنترة .       2 ( علل لما يلى :    جـ

 . فزع قيس بن مسعود لما علم بخروج ابنه للقاء عنترة . 1                             

 ( متى يكون األسر عارا ؟ وهل كان قتال عنترة لجند النعمان مشروعا ؟ علل .  د

 ( تميز عنترة بجرأة القول وبراعة المنطق . دلل على ذلك من خالل رده على تكذيب النعمان له  هـ

ت تلك المبارزة من جوانب المشار إليه فى العبارة ؟ وما دوافعه لمبارزة عنترة ؟وماذا خلفالذى بارز عنترة ( من ذلك الفتى  و

 إيجابية ؟ 

 ( لكل من عمرو بن مالك وأبيه رأى فى الخالص من عنترة . وضح .  ز

 الدماء : فما تلك األقدار ؟  ( لقد أقحمت األقدار عنترة فى عواصفها وجعلت منه رجال صناعته سفك   ح
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 ـ وصية إلى ولدى2القراءة :   

 غنيا ألني فقير ، وما أنا  -من بعدي  -أن أتركه   -على حبي إياه وافتتاني به  -) لي ولد وحيد في السابعة من عمره ، ال أستطيع  ـاا 2

 بآسف على ذلك وال مبتئس .. (

 «  .آسف » ومرادف  –« مبتئس » ومضاد  –« افتناني » هات في جملتين من تعبيرك : مرادف  -أ 

 علل : عدم أسف الكاتب على تركه ولده فقيرا رغم أنه الولد الوحيد .  -ب 

 أحب الكاتب أن ينشأ ولده منشأ ما . وضح ذلك مبينا سمات من نشأ هذا المنشأ . -ج 
 اإلجـــــابة 

 نادم ( اكتب الجمل . –فرح  –) إعجابي  –أ 

 الثروة الحقيقية هي العقل واألدب وهي خير من الذهب والفضة والمال .ألن الكاتب يرى أن الغنى الحقيقي ليس غنى المال ولكن  -ب

ي نفسه شا تنمو فأراد الكاتب البنه أن ينشاأ معتمدا على نفسه في تحصيل رزقه وتكوين حياته ال على الثروة التي يتركها له أبوه  . والذي ينشأ هذا المن -ج 

 على األخ ويرحم المسكين رحمة الحميم للحميم .عاطفة الرفق والرحمة فيعطف على الفقير عطف األخ 
 

) أحب أن يعيش فردا من أفراد هذا المجتمع الهائل المعترك في ميدان الحياة ، يصارع العيش ويغالبه ، ويزاحم العاملين بمنكبيه  ـااااا 1

 ، ويفكر ويتروى ، ويجرب ويختبر ، ويقارن األمور بأشباهها ونظائرها  .. (

 « .نظائر » ومفرد « يغالبه » ومضاد « المعترك » تعبيرك : مرادف هات في جمل من  -أ 

 بين هدف الكاتب من مخالطة الفقراء والبؤساء . –ب 

 وضح ما يكفي اإلنسان من السعادة في الحياة الدنيا .  –ج 

 اإلجـــــابة

 نظير ( –يسالمه  –) الصراع  –أ 

 ليشكر هللا على نعمته إن كان خيرا منهم ويشاركهم في همومهم وآالمهم إن كان حظه في الحياة مثل حظهم .أراد الكاتب البنه أن يخالط الفقراء والبؤساء  -ب

 لكي يعيش اإلنسان سعيدا يكفيه أن يتمتع بالثروة الحقيقية وهي العقل واألدب وهي خير ألف مرة من ثروة الفضة والذهب . -ج
 

الناس ، ويذوق مرارة العيش ، ويشااهد بعينيه بؤس البؤسااء وشقاء األشقياء ،  )  أحب أن يمر بجميع الطبقات ، ويخالط جميعـاااااا 3

 ويسمع بأذنيه أنات المتألمين وزفرات المتوجعين .. (

 تخير الصواب مما بين القوسين :  –أ 

 لطابقة ( .ا –الطبقة  –الطابق  –الطبق   )                                                « :الطبقات » مفرد  -2

 سقطات ( . –اعتراضات  –تأوهات  –) حاجات                                                   « :أنات » مرادف  -1

 مراعاة النظير ( –تضاد  –بين التعبيرين ) ترادف «  شقاء األشقياء » و « بؤس البؤساء »  -3

 لذات ( –شهقات  –) تأوهات                                                      «زفرات » مضاد  -4

 تجانس ( –ترادف  -) تضاد                   بينهما «  المتوجعين » و  –« المتألمين »  -5

 ماذا يترتب على ما ورد في الفقرة السابقة ؟ -ب 

 أيهما يفضل الكاتب لولده : مزاحمة العاملين بمنكبيه أم إمتاع النظر بمرآهم من شرفة قصره ؟ ولماذا ؟  –ج 

 اإلجـــــابة

 (ترادف  –شهقات  –ترادف  –تأوهات  –) الطبقة  –أ 

 ويرحم المسكين رحمة الحميم للحميم . يترتب على ذلك أن تنمو في نفس اإلنسان عاطفة الرفق والرحمة فيعطف على الفقير عطف األخ على األخ -ب

 األفضل مزاحمتهم بمنكبيه ليشكر هللا على نعمته إن كان خيرا منهم ويشاركهم في همومهم وآالمهم إن كان حظه في الحياة مثل حظهم . –ج 
 

فيه وال محاباة ، ومن ذا الذي ) اآلن أستطيع غير خاٍش لوما وال عتبا أن أقضي للناشئ الفقير على الناشئ الغني قضاء ال مجاملة ـاا 4

 يجامل الفقراء ويحابيهم ! وأن أقول للناشئ الفقير : صبرا يا بني وعزاء .. (

 تخير الصواب مما بين القوسين :  -أ 

 عابث ( . –العب  –خائف  –) مطمئن                                         « :خاٍش » مضاد  -2

 أنشاء ( . –نَشأة  –نَشء  –) نُشَّاء                                       « : الناشئ » جمع  -1

 تجانس ( –ترادف  -) تضاد                          بينهما « عتبا » و « لوما »  -3

 التعجب ( -النفي  -استفهام غرضه ) التقرير « من ذا الذي يجامل الفقراء »  -4

 تجانس ( –ترادف  -) تضاد          «  محاباة » و  –« مجاملة » العالقة بين  -5

 بم أوصى الكاتب الناشئ الفقير ؟ -ب 

 من خالل الدرس : أيهما أسعد حاال : الناشئ الفقير أم الناشئ الغني ؟ ولماذا ؟ -ج 

 اإلجـــــابة

 (ترادف  –النفي  –ترادف  –نشء  –) مطمئن  –أ 



  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01223814794                                     5                           الثانوية بناتبمدرسة شبرا معلم أول أ   /ياسرآدمأ 

 

ألن الغني ليس أسعد حاال من الفقير وإن دل مظهره على السعادة فلكل نفس همومها وآالمها وهموم الفقر على شدتها أوصاه بأال يبهر من منظر األغنياء  -ب

 أقل هموم الحياة وأهونها .

 الناشئ الفقير أفضل من الناشئ الغني ألنه ينمو وتنمو معه عاطفة الرحمة والرفق بالفقراء والمساكين –ج 
 

فادرس في مدرسااة الكون ففيها علوم الحياة بأجمعها وإن كنت ممن ال يعدون وئائف الحكومة ومناصاابها ) وإن ضاااقت بك المدارس 

 غنما عظيما كما يعدها القعدة العاجزون، فها هو ذا فضاء األرض أمامك فامش فيه وفتش عن قوتك .. (

 « .غنما » ومضاد  « يعدون » ومرادف «  الكون » هات في جمل من تعبيرك : جمع  -أ 

 اإلنسان مطالب بالبحث عن قوته كما تبحث الطيور عن أقواتها إال أنه يتميز عنها . وضح ذلك التميز .   –ب 

 ما نتيجة عمل اإلنسان بيده ؟ . –ج 

    وعتبا . –لوما  -1      وأعجبك ئاهره . -راقك منظره  -2:   وضح نوع العالقة بين -د 

 ويغالب . –يصارع  -4                 وعزاء . –صبرا  -3                                      

 اإلجـــــابة 

 غرما ( اكتب الجمل  -يعتبرون  –) أكوان  –أ 

 يتعلم اإلنسان من الطيور أن يسعى في األرض يفتش عن رزقه كما تفعل الطيور مع أنها ال تملك عقل اإلنسان وقوته  -ب

 عزوفا عيوفا مترفعا ال يتطلع إلى ما في يد غيره و ال يستعذب طعم الصدقة و اإلحسان .من نشأ معتمدا على نفسه  نشأ  -ج 

  ترادف يؤكد المعنى . -1 ترادف يؤكد المعنى . -2  -د 

 ترادف يؤكد المعنى . -4 ترادف يؤكد المعنى . -3  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ العمل التطوعى1
 :1*س

) فمنذ بدء الخليقة واإلنسان يجل العمل ، ومع تطور المجتمعات أصبحنا في حاجة ماسة إلى نوع آخر من العمل ، ذلك العمل الذي 
 من أجل مساعدة اآلخرين دون انتظار مقابل مادي أو معنوي .. (نقوم به 

 
 ومرادف " ماسة " .  -ومضاد " يجل "   -هات في جمل من تعبيرك : جمع " الخليقة "  -أ 

 أشارت الفقرة إلى نوعين من العمل . وضح ذلك .  -ب 

 . وضح ما تلمسه عند تدقيق النظر في طبيعة الشخصية المصرية -ج 

 :2*س
ونحن اآلن في مسيس الحاجة إلى تعميق هذه القيمة في نفوس أبنائنا . فاألعباء كثيرة وكذلك المشكالت ولن تستطيع الدولة ) 

 وحدها حمل هذه األعباء وحل تلك المشكالت  .. (
 
 ومفرد " األعباء " . –وجمع " قيمة "  –هات في جمل من تعبيرك : مرادف " مسيس "  -أ 

 تتحدث عنها العبارة السابقة ؟ ولماذا ال تستطيع الدولة وحدها حمل هذه األعباء ؟ ما القيمة التي -ب 

 ما الذي يعود علينا من مساعدة اآلخرين ؟   -ج 

 :3*س
) إن مساعدة اآلخرين تخلص النفس من األثرة ، وتباعد بينها وبين الكآبة ، وتزيد الثقة بالنفس وتحمل المسئولية ، فضال عن أنها 

 رات إعمال العقل والقدرة على حل المشكالت .. (تنمي مها
 
 ومفرد " مهارات " . –ومرادف " الكىبة "  –هات في جمل من تعبيرك : مضاد " األثرة "  -أ 

 بين ما يحتاجه من يريد االنخراط في العمل التطوعي . -ب 

 وضح فوائد العمل التطوعي .  -ج 

 :4*س
ب منك اإللمام بخصائصهم وكيفية التعامل معهم ، وتقديم العون لهم ، وكذلك الحال في كل ) فمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة تتطل

 األعمال التطوعية . (
 
 وجمع " العون " . –خصائص "  -ومفرد " ذوي  –هات في جمل من تعبيرك : مرادف " اإللمام "  -أ 
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 اذكر تجربة في تشجيع الدول ألبنائها على العمل التطوعي .  -ب 

 ما أهم اآلثار المترتبة على العمل التطوعي ؟ -ج 

 :5*س
) وقد أعجبتني تجربة إحدى الدول في تشجيعها ألبنائها على العمل التطوعي ، حيث تقوم بتدريب طالب المدارس في اإلجازات 

 الصيفية على القيام بكثير من تلكم األعمال .. (
 
 تخير الصواب مما بين القوسين :  -أ 

 وحد ( . –حاد  –أحد  –) واحد               "  ( مذكر " إحدى1

 مطلب ( . –مطلب  –طالب  –) طلب                  ( مفرد " طالب "2

 اذكر أمثلة لألعمال التي دربت هذه الدول أفرادها عليها . –ب 

 . مجاالت العمل التطوعي مفتوحة وليست مقيدة . وضح ذلك –ج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البالغة
 ـ 2

 

 بالســندس الشجرفازيـنت واكتسـت        عــاد الربــيع إلــى الدنـيا بمــوكبه

 كأنــــها وتــد فــي األرض أو حــــجر     وئــــلت التـــينة الحمــقاء عاريـة                                         

 فاجتـــثها فهـــوت فــي الــنار تستـعــر ولم يطـق صـاحب البسـتان رؤيـتهـا                                        

 فـــــإنـه أحــمق بالحــرص ينتــــحــر من ليس يسخو بما تسخو الحياة به                                         

 ما الفكرة التي يدعو إليها الشاعر في األبيات ؟ –أ 

 ؟ « السندس »  –« عاد الربيع  » ما اللون البيانى في قول الشاعر :  –ب 

 . وضحه واذكر عالقته في البيت الثانى مجاز مرسل .. –جـ 

 في البيت األول ما عالقة شطره الثاني باألول ؟ –د 

 ـ 1
 

 بكفك السلم إن سالمــت والخـطــر  يا داعى السلم لبــى صوتــك القدر                         

 نضرومصر لـــو شئت غصـــن وراف   فمصر لو شئت نــــــار هللا مــوقدة                           

 وغـيرهـا بحديــث الحـــرب تفتخر  نفدي العروبة ال منـاً وال كدرا                                

 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر فى األبيات ؟ –أ

 ما نوع الصورة فى البيت الثانى ؟ –ب

 تعبير جميل به أكثر من صورة وضحها« لبى صوتك القدر »  –ج 

 ما الغرض من النداء فى البيت األول ؟  –د

 يعتمد األبيات على المقابلة في توضيح المعنى . وضح ذلك –هـ 

 ـ3

 والــعلم لألمــم الفقـيرة ثـــروة          ترسى قواعدهـا علــى اإلصالح

 والعـلم للنفس الكريمة سلـــم          يلقـــــــى بصاحبها دليل فالح
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 للــرءوس وزينـة          للعالميــــن ورأس كــل صـالحوالعـــلم تــاج 

 ذكر الشاعر أثر العلم فى صفات محددة ، فما هى ؟   -أ

 خبري لفظا إنشائى معنى( اختر. –خبري  –أسلوب األبيات)انشائى  -ب 

 مجمل(  -بليغ  -مفصل -) ضمني :                 تشبيه نوعه «  العلم تاج للرءوس وزينة »  -ج

 في البيت األول صورتان بيانيتان مختلفتان . وضحهما –د 

 ـ4
 

 إذا الشعب يومـــا أراد الحياة         فالبــــد أن يستجيب القـدر

 والبـــد للــــــيل أن ينـجلي       وال بد للقــيد أن ينكــــسر

 ومن لم يعانقه شـــوق الحياة       تبخر في جــــــــوهـا واندثر
 

 ما الفكرة التي نعبر عنها األبيات ؟ -أ 

 الليل ( صورتان . اشرحهما مبينا نوع كل منهما  ؟ –) القيد  -ب 

 ما نوع الصورة في البيت األخير ؟ -ج

 ـ5
 

 أيهـا الشاكــي قــد طـال األسـى             فانتـزع مـن قبضـة اليـأس الرجـــــاء

 تصغي للماضـي فكـم أشقـى وسـاء      وتفكـر فـــي الغــد اآلتـــي وال        

 وتنـقــل كـفـراشـات الضـحــى              ترشـف الصحـو وتستحلى الضــــياء 

 إنما أنت شعاع عن قريب يغـــرب             وغدا يطوى الشـــراع والكل ســـواء

 أيها الشاكي : ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه البالغي ؟ -أ 

 المحسن البديعي في البيت الثاني ؟ وما غرضه البالغي ؟ما نوع  -ب 

 ما نوع نوع الصـورة ؟ وما قيمتها الفنية ؟«   . أنت شعاع »  -ج 

 الشاعر عاشق للتفاؤل كاره للتشاؤم  . وضح  –د 
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 األدب
 العصر العباسىـ 2

 هـ  132بعد ثورة أبي مسلم الخراساني على األمويين وذلك عام  كيف قامت الخالفة العباسية ؟ ومتى قامت ؟    2س

 ما الذي ترتب على نقل العباسيين لمقر الخالفة من دمشق إلى بغداد ؟ 1س

 حركات دينية غريبة على العرب مثل الزندقة والزرادشتية  وأدى ذلك إلى تأثر العرب بالحضارة الفارسية  من ترف وبذخ 

   مثل الزهد النحاللئهرت حركات دينية مضادة ل فقتعبر الحياة الدينية في العصر العباسي عن انحالل المجتمع  ال

 سمات األدب العباسى

 ما أهم سمات أسلوب القصيدة في العصر العباسي  ؟  2س

َّلبوا الصنعة على العاطفة ـ   األلفاظ سهلة  ـ  التزاوج بين الفكر والمعاني ـ تعقد الخيال   ـ التفنن في الصور والمعاني فغـ

 . أى صارت اللغة رقيقة رقّت اللغة ونتج عن ذلك أن   شيوع ترف الحياة 

 اعتذاره ،  فإنه يستخدم لغة بسيطة يفهمها الناسفي  أما الشاعر العباسيالبيئة  يصور   الشاعر الجاهليعند  فن )االعتذار( 

 تطورت األغراض الشعرية في العصر العباسي . وضح . 1س

 مثل ) وصف الدور والقصور والحدائق ومجالس اللهو والبرك والنوافير ( ئهرت أغراض جديدة

 ) كالغزل والمدح والفخر والهجاء ( تطورت موضوعات قديمة

 كان نتيجة الزدهاره في العصور السابقة فظهر العماد األصفهاني الدولة األيوبية . وضح .تطور النثر في رحاب  3س

 يعبر بها الكتاب عن أحاسيسهم ومشاعرهم وتجارب عاشوها ومواقف عاصروها .  ما المقصود بالرسائل الوصفية ؟ 4س

 التأثر بالقرآن الكريم -2  قصر الجمل والعبارات -1سمات النثر ؟وما أهم خصائص الرسائل الوصفية  5س

 االعتماد على األسلوب الخبري  – 4شيوع المحسنات البديعية           -3                                                                 
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 العصر الحديثـ 1

 كيف كان حال الشعر في عصر المماليك واألتراك ؟ ولماذا ؟ 2س

 اإلنشاء ـ إغالق المدارس .انتشار اللغة التركية ـ إلغاء ديوان :  بسبب  ، لضعف والركاكة والتراجع                

 أى أنه البد من التصدي لتدهور الشعر  وهذا ما ظهر في شعره .ر ما الدور الذي قام به البارودي في نهضة الشعر ؟ 1س

 صفاء الخيال – 5جزالة التراكيب   – 4متانة األسلوب  -3رصانة العبارة   -2  قوة األلفاظ -1؟  بم تميز شعر البارودي 3س

  ل على مجاراة الشعراء من العصر الجاهلي) قلدهم (عمالوسيلة التي اعتمد عليها البارودي في إحياء الشعر العربي ؟ما  4س

 من أهم تالمذة البارودي ؟ وما العوامل التى ساعدتهم على التطوير ؟ 5س

 : حب اللغة العربية / خوفهم على التراث العربي / اإليمان بالتغيير والتطوير على ذلكوقد ساعدهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 

 كون تالمذة البارودي اتجاها أدبيا جديدا . وضحه مبينا دور شوقي فيه وعوامل ريادته . 6س 

 بى .المدرسة الكالسيكية الجديدة وتزعم شوقي هذه المدرسة حيث إنه : تأثر بالشعر الفرنسي والمسرح األور هو 

 ـ وصف المخترعات الحديثة . 2.    التاريختحدث عن وابتعد عن شعر المديح  ـ 1ما مالمح التجديد الشعري عند شوقي ؟ 7س

 ـ الشعر المسرحى4                            ـ شعره فى اإلسالميات .3                                           

 فقد بدأو بعض قصائدهم بالغزل   القديم معإلى التجديد  مالوا  . جمع تالمذة البارودي بين القديم والحديث . وضح ذلك  8س
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 المدرسة الواقعية الجديدةـ 3

 : اثرت األوضاع بعد الحرب العالمية على الشعراء . وضح ذلك   2س

 األشطر  . فتخلصوا من نظام القصيدة القديمة الذي يلتزم بوحدة الوزن والقافية ونظام

 ُكتب لـ " نازك المالئكة" العراقية ريادة المدرسة الحديثة في الشعر . وضح . 1س

 حيث كتبت عن هذا اللون الجديد من الشعر في مقدمة ديوانها ) شظايا ورماد ( وفى قصيدة الكوليرا  . 

 شعر التفعيلة.ـ  الحديث  ـالجديد  ـالمرسل ـ لشعـر الحر ا تعددت التسميات الشعر الحديث  . وضح أهمها .  3س

 محمد إبراهيم أبوسنة  /  وفاروق شوشة  /نازك المالئكة/ نزار قباني   من أهم شعراء الجيل األول من الواقعيين ؟ 4س

 ما مظاهر التجديد في المضمون عند الواقعيين ؟ 6س

 الشعر إحساس بالواقع. ـ2                 ـ االتجاه إلى الحياة العامة وتصوير هموم الناس.1

 التاريخ وقضايا الوطن والتراث .من جانب العاطفة  موقف اإلنسان بـ جمع الشعـر 3

 ما مظاهر التجديد في البناء الشعري عند الواقعيين ؟ 7س

 ـ االهتمام بالصور والرمز.2                 ـ استخدام اللغة الحية المنتشرة في حياة الناس  .1

   التفعيلة والسطر الشعرى ـ االعتماد على وحدة4                              الموضوعية في القصيدة  .ـ الوحدة 3
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 ـ البيت وطن2النصوص : 
 

 

 وأال أرى غــــيرى لــه الدهر مالكا        ولـى وطــــن آلــيـت إال أبـيــعه

 كنعمة قوم أصبحوا فى ئاللكا        عهدت به شرخ الشباب ونعــمة 

 فقد ألفته النفس حتى كأنــه          لها جسد إن بان غــودرت هــالكا

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  –أ 

 أقسمت ( –أردت  –) قررت                   « أليت » مرادف  -2

 االثنان معا ( –أنعم  –) نعم                         «نعمة » جمع  -1

 االثنان معا (  –عافته  –) كرهته                    « ألفته » مضاد  -3

 باقيا ( –ناجيا  –) قويا                     « هالكا » مضاد  -4

 اشرح األبيات بأسلوبك . -ب

 ما داللة تنكير كلمة  )وطن( وماذا افادت كلمة )الدهر( ؟   -ج 

 صورة خيالية ووضحها وبين سر جمالها . - 2 -: ن االبيات ما يلياستخرج م  -د

 أسلوب شرط وبين أجزاءه ـ 3                                      أسلوبا مؤكدا وبين أداته . -1

 اإلجـــــابة

 ناجيا ( –االثنان معا  –االثنان معا  –)أقسمت  -أ 

لرجال ايؤكد الشااعر تمساكه ببيته  فقد أقسام أال يبيعه وأال يملكه أحد غيره فقد قضى فيه أحلى  أيام شبابه الجميلة منعما فى ئالله كما ينعم  -ب 

 فى ئل األمير  ورعايته ، ولقد أحب هذا البيت فال يستطيع ، فراقه فلو تركه لهلك بعده على الفور  . 

 كلمة "الدهر" تفيد الحرص على بيته ، وشدة التمسك به إلى آخر العمر . –التعظيم  تنكير كلمة "وطن" تفيد –ج 

 االستخراج : –د 

 ( : كناية عن شدة التمسك ببيته . وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه .آلـيـت إال أبـيعه: ) الصورة الخيالية  -2 

 البيت الثاني :  تشبيه تمثيلي . حيث شبه النعمة التي عاشها في بيته بنعمة قوم عاشوا في ئالل الملك وسر جماله التوضيح  -   

 ( : وأداته قدفقد ألفته النفس: ) أسلوب التوكيد -1

 ( غودرت هالكاب الشرط ) (  وجوابان( فعل الشرط  )إن( : وأجزاؤه : األداة )إن بان غــودرت هــالكا: ) أسلوب الشرط -3
   

 و حبب أوطان الرجـــال إليهم          مآرب قضاها الشباب هنـالكا

 إذا ذكروا أوطانهـم ذكرتهم         عهود الصبا فيها فحـــنوا لذلك

 و قد ضامنى فيه لئيم و عزنى         و ها أنا منه معصــم بحبالكا

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  –أ 

 قهرني (  –المني  –) ئلمني                       «  ضامنى » مرادف  -2

 مأرب ( –موربة  –) مأربة                           «  مآرب » مفرد  -1

 االثنان معا ( –لؤماء  –) لئام                              «  لئيم » جمع  -3

 كرهتهم ( –نسيتهم  –) هجرتهم                           « ذكرتهم » مضاد  -4

 اشرح األبيات بأسلوبك . -ب

 ما داللة تنكير )لئيم( وجمع )مآرب( ؟   -ج 

 -: استخرج من االبيات ما يلي  -د

 أسلوب قصر وبين وسيلته .ـ 3        أسلوب توكيد وبين أداته .ـ 1                 صورة خيالية ووضحها وبين سر جمالها . -2

 إلجــــــابة ا

 نسيتهم ( –االثنان معا  –مأرب  –)ئلمني  -أ 

يلة مإن اإلنساان يجب بيته ووطنه ، ولم ال وقد حقق فيه أعظم أمنياته في طفولته وشبابه ، وكلما ذكر الناس أوطانهم  تذكروا هذه األيام الج -ب 

األيام بجمالها كما اشااتاقوا ألوطانهم .ثم يبين الشاااعر ئلم جاره له ومحاولة إجباره على بيع بيته فيلجأ إلى ،أيام الصاابا والشااباب  فاشااتاقوا لهذه 

 الوالي لينصفه منه

 تنكير كلمة ) لئيم ( للتحقير / وجمع كلمة ) مآرب ( للكثرة  –ج 

 -: االستخراج –د 

 ( استعارة مكنية للتشخيص حيث شبه عهود الصبا بإنسان يذكر . ذكرتهم عهود الصبا: )  الصورة الخيالية -2

 ( قدوأداته ) (  قد ضامنى فيه لئيم: ) أسلوب توكيد -1

   .      ( لئيم ( على الفاعل ) فيه ووسيلته تقديم الجار والمجرور )  ( و قد ضامنى فيه لئيم و عزنى: ) أسلوب القصر -3
 

 وها أنا منه معصـــم بحبـالــكاوقــد ضامنى فيه لئيـم وعزنى         

 و أحدث أحداثا أضرت بمنزلـى         يريغ إلى بيعــيه مـنه المسالكا
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 و راغمنى فيما أتى من ئالمتى        قال لى اجهد فى جهد احتيالكا

 من القوم ال يرعون حقا لشاعـر        وال تقتدى أفعالــهـــم بفعالكا

  -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  –أ 

 ممتنع ( –محتم  –) مقيد                        « معصم » معنى  -2

 قوتك ( –عزك  –) قيودك               « حبالكا » المقصود بـ  -1

 انتصاري ( –إنصافي  –) إكرامي                    « ئالمتي » مضاد  -3

 كالهما صواب (  –العموم والشمول  -) التعظيم          تفيد «  شاعر» تنكير كلمة  -4

 اشرح األبيات بأسلوبك . -ب

 ؟«  أضرت بمنزلى » ماذا أفاد قول الشاعر   -ج 

 محسنا بديعيا مبينا نوعه وأثره فى المعنى ./    صورة خيالية ووضحها وبين سر جمالها .   -استخرج من االبيات ما يلي :  -د

  شائيا وبين نوعه وغرضه البالغي .أسلوبا إن       

 إلجـــــابة ا

 كالهما صواب ( –إنصافي   –قوتك  –) محتم  -أ 

 هيعرض الشااااعر ئلم جاره له ومحاولة إجباره على بيع بيته فيلجأ إلى الوالي لينصااافه منه فقد احتال هذا الجار الخبيث بكل الحيل حتى يبيع -ب 

جهدك فلن يساتجيب لك أحد ولن يقف أحد معك ، ويتحسار الشااعر على عدم حفل الناس لحقوق الشعراء فهم داره وهدده قائال له ابذل كل ما في 

 ال ينصفونهم كما ينصفهم األمير .

 -:  االستخراجج 

عارة مكنية ( است تقتدى أفعالهم. ) التجسيم( استعارة تصريحية حيث شبه قوة األمير بالحبال وسر جمالها  حبـااالـااـااك: ) الصورة البيانية -2

 . التشخيصحيث شبه الفعال بإنسان يقتدي وسر جمالها 

 ( جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن وترتاح له النفس . أحدث أحداثا: )  المحسن البديعي -1

 ( أسلوب أمر غرضه التهديد اجهد فى جهد احتيالكا: ) األسلوب اإلنشائي -3
 

 ـ مصر تتحدث عن نفسها1

 الخلق  ينظــرون جميعا         كيف أبنى  قواعد المجد وحدىو قف 

 و بناة األهرام  فى سـالف الدهــر         كفونى الكالم  عند  التحـدى

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –ا 

 قديم (  –قادم  –) سابق                  «  سالف »  مرادف  -2

 االثنان معا ( –سلف  –) سالف                     «  سالف » جمع  -1

 قاعدة ( –قعدة   –) قاعد                     « قواعد » مفرد  -3

 األمم ( –المخلوقات  –) الناس             «  الخلق » المقصود بـ  -4

 اشرح البيتين بأسلوبك . -ب

 استعارة مكنية وبين سر جمالها .  – 2:  استخرج من الفقرة -ج 

 وبين نوعها وسر جمالها .كناية  -1

 أبني قواعد المجد »  أم «    أبني المجد »  أيهما أفضل ؟ ولماذا :  –د 

 إلجـــــابةا

 الناس ( –قاعدة   –االثنان معا  –) سابق  -أ 

العصور القديمة قد بنوا إنني قد سابقت األمم إلى المجد ، فقد كنت أضاع أساس المجد ، وكل الخلق يشااهدون ويعجبون . وإن بناة األهرام في  -ب

 بناء عظيما ، أتحدى الناس أن يأتوا بمثله .

  االستخراج –ج 

 ( حيث شبه المجد ببناء يبنى وسر جمالها التجسيم  أبني قواعد المجد: )  االستعارة المكنية -2

 مصحوبا بالدليل عليه . ( يقصد بها الفراعنة وهي كناية عن موصوف وسر جمالها اإلتيان بالمعنى بناة األهرام: )  الكناية -1

 حيثيفيد التعبير سبق مصر إلى المجد والرفعة فهي أول من وضعت أسسه وقواعده .«   أبني قواعد المجد »  األفضل :  –د 
 

 أنا تاج  العـــالء  فى مفــرق الشـ         ـــرق   ودارته  فـــرائد عقدى

 يكن  منه عندى ؟أى شيء  فى الغرب  قد بهر النـاس      جماال  و لم 

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –ا 

 االثنان معا (  –أدهش  –) أعجب                              « بهر »  مرادف  -2

 عقائد ( –أعقاد  –) عقود                                 «  عقد » جمع  -1

 فرديد ( –فريدة   – ) فرد                           «  فرائد » مفرد  -3
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 تواج ( –تيجان  –) أتواج                               «  تاج » جمع  -4

 اشرح البيتين بأسلوبك . -ب

 استعارة مكنية وبين سر جمالها .  – 2:  استخرج من الفقرة -ج 

 كناية وبين سر جمالها . -1

 مجاز مرسل وبين عالقته وسر جماله . -3

 بين نوعه وغرضه البالغي .أسلوبا إنشائيا  و -4

 أسلوب توكيد وبين أداته .  -5

 إلجــــــابةا

 (تيجان  –فريدة  –عقود   –)االثنان معا  -أ 

 إنني رمز الرفعة بالنسبة لشعوب الشرق كله  . فال يوجد شيء قد سبق إليه الغرب فأدهشوا العالم به وليس عندي مثله . –ب 

 -:  االستخراج –ج 

 ( حيث شبه الشرق بإنسان يتوج وسر جمالها التوضيح . تاج العالء في مفرق الشرق: )  االستعارة المكنية -2

 ( كناية عن العظمة وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه . البيت الثاني: )  الكناية -1

 ( يقصد بها رأس مجاز مرسل عالقته الجزئية وسر جماله الدقة واإليجاز مع حسن اختيار العالقة .  مفرق: )  المجاز المرسل -3

 .. ( أسلوب استفهام غرضه النفي  أي شيء قد بهر الناس: )  األسلوب اإلنشائي -4

 (  قد( وأداته )  قد بهر الناس: )  أسلوب التوكيد -5
 

 ترى الشرق يرفع الرأس بعدىأنــا إن قـــدر اإللـــه مــماتى       ال 

 إن مجدى  فى األوليات  عريق       من له  مثل أوليــاتى  ومجـــدى

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –ا 

 حضارة (  –علم  –) رفعة           « مجد »  مرادف  -2

 االثنان معا ( –أرؤس  –) رؤوس              «  رأس » جمع  -1

 أولى ( –وائل   –) أول            «أوليات » مفرد  -3

 أمجاد ( –مجداء  –) مجائد                « مجد » جمع  -4

 اشرح البيتين بأسلوبك . -ب

 مجاز مرسل وبين عالقته . -1     استعارة مكنية وبين سر جمالها .  - 2:  استخرج من الفقرة -ج 

 أسلوب توكيد وبين أداته . -4                 أسلوبا إنشائيا  وبين نوعه وغرضه البالغي . -3

 اإلجـــــابة ا

 (أمجاد  –أولى    –االثنان معا  -)رفعة  -أ 

إني أنا مصااار لو مت لما عاشااات بالد الشااارق في عزة بعدي فهاهي أمجادي قديمة قدم التاريم . فلم تملك حضاااارة مثلما ملكت من األمجاد  –ب 

 التي سبقتهم إليها .

 -:  االستخراج –ج 

 ( حيث شبه مصر بإنسان يموت وسر جمالها التشخيص . قدر اإلله مماتي: )  االستعارة المكنية -2

 ( يقصد أهل الشرق عالقته ) المحلية (. الشرق: )  المجاز المرسل -1

 ( استفهام غرضه النفي  من له مثل أولياتي ومجدي: )  األسلوب اإلنشائي -3

 ( وسيلته إن األوليات  عريقإن مجدى  فى : ) أسلوب التوكيد -4

 ـ مصر مطلع البدور3

وأنا مبتدئ بالديار المصاااارية المتزاجى بأهلها وابتهاجى بفضاااالها واطالعى على فضااااائلها ، واضااااطالعى بفواضاااالها ، ودخولى إليها فى خدمة 

وآسنها ، وأتحلى بعقود جواهرها و أتملى سالطانها ، وخروجى منها بشاكر إحسانها ، ومقامى فيها أترفرف على محاسنها ، وأترشف من عذبها 

 من سعود زواهرها .

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –أ 

 تعايشي (   -اختالطي  –) اتحادي                              «  امتزاجي » معنى  -2

 كالهما صحيح (   -مساوئ   -) قبح                                   «محاسن» مضاد  -1

 فاضلة ( –فضيلة  –) فضل                                 « فواضل »  مفرد  -3

 ازدواجا ( –جناس  –) طباق             « اضطالعي » و « اطالعي » بين  -4

 االثنان معا ( –حزني  –) غمي                               «  ابتهاجي » مضاد  -5

 فاضلة (  –فضيلة  –) فضل                                      «فضائل   »مفرد  -6

 اشرح الفقرة بأسلوبك . -ب

 صورة بيانية وبين نوعها وسر جماله .  -2   استخرج من الفقرة: -ج 
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 محسنا بديعيا وبين نوع وأثره . -1

 موضعا معابا على الكاتب .  -3

 ما أهم سمات أسلوب الكاتب  ؟ -د

 اإلجـــــابة

 (فضيلة  -االثنان معا  - جناس –فاضلة  –مساوئ  –اختالطي ) -أ 

لقد دخلت إلى مصاااار لالختالط بأهلها واالسااااتمتاع بخيراتها والقيام باألعمال الفاضاااالة فيها وذلك بخدمة ساااالطانها صااااالح الدين األيوبي ،  –ب 

 بشكر أهلها وإحسانهم . وإقامتي فيها متمتعا بجمالها وبعظيم أبنائها ، وخروجي منها

 -:  االستخراج –ج 

 ( كناية عن كثرة خيرات مصر وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه . أترفرف على محاسنها  : ) الصورة البيانية -1

 ( جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن وترتاح له النفس   أتحلى /  أتملى(  )  امتزاجي / ابتهاجي : )  المحسن البديعي  -2

: )وأترشاف من عذبها وآسانها( فالماء اآلسن ال يشرب  . وأيضا )ودخولى إليها فى خدمة سلطانها ، وخروجى منها بشكر  الموضاع المعاب  -3

 إحسانها ، ومقامى فيها ... ( فالخروج من المفروض ان ياتي بعض المقام .

  -سمات أسلوب الكاتب :  – د

 سهولة األلفائ ووضوح المعانى والفكرة . -2

 كثرة المحسنات البديعية كالسجع والطباق .. -1

 قصر الجمل والفقرات  -3

 التأثر بالقرآن الكريم -4

 كثرة األساليب الخبرية واختفاء األساليب اإلنشائية . -5
 

البدور ، وموضع الصدور ، وأهلها أذكياء أزكياء ، يبعد من أقوالهم وأعمالهم العى والعياء ، ال ومصار مربع الفضاالء ، ومرتع النبالء ، ومطلع 

 سيما فى هذا الزمان المذهب بدولة موالنا الملك الناصر صالح الدنيا والدين ، سلطان اإلسالم والمسلمين ، أبى المظفر يوسف بن أيوب .

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –أ 

 العادل (   -المنتصر  –) العظيم            «   المظفر » معنى  -2

 العلم (   -الصحة   -) اإلبانة                 «  العي» مضاد  -1

 البدر ( –البدار  –) البدرة                « البدور »  مفرد  -3

 ازدواجا ( –جناس  –) طباق    «مرتع » و « مربع » بين  -4

 االثنان معا ( –األعجاز  –) الظهور            « الصدور » مضاد  -5

 النبيل (  –النبل  –) النابل                «النبالء » مفرد  -6

 اشرح الفقرة بأسلوبك . -ب

 مصدرا من مصادر الموسيقى وبين نوعه -1               صورة بيانية وبين نوعها وسر جماله .  -2   استخرج من الفقرة: -ج 

 أسلوبا خبريا وبين غرضه البالغي . -4                                محسنا معنويا وبين أثره .  -3                              

 تشيع الموسيقى في الفقرة . علل مبينا رأيك فيها . -د

 اإلجـــــابة 

 ( النبيل  -األعجاز  - جناس –البدر  –اإلبانة  –المنتصر )  -أ 

بلد العظماء الفضاالء ، أبناؤها يتصافون بالذكاء والطهر ، أقوالهم فصايحة ، وأعمالهم عظيمة ، خاصاة في زمن صالح الدين إن مصار هي  –ب 

 األيوبي الذي سعد الزمان بحكمه  .

 -:  االستخراج –ج 

 الها التشخيص .( استعارة مكنية حيث شبه الزمان بفتاه تتحلى  بالذهب وسر جمالزمان المذهب   : ) الصورة البيانية -1

 ( جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن وترتاح له النفس  . البدور /  الصدور(  )  العي / العياء : )  من مصادر الموسيقى  -2

 : )الدنيا والدين ( طباق يوضح المعنى ويؤكده . المحسن المعنوي  -3

 والوصف .: )ومصر مربع الفضالء ( للتقرير األسلوب الخبري  -4

 تشيع الموسيقى في النص العتماد الكاتب على المحسنات اللفظية كالجناس والسجع واالزدواج . ومعظمه متكلف ويعاب عليه . –د 
 

ففى أيااماه الزاهرة ، ودولتاه القااهرة ، أشاااااارقت األرض بنور ربها ، وهبت األرياح من مهبها ، ورفعت معالم العدل  والعلم ، وخضااااااعت دعائم 

 والظلم ، واتضح الحق ، واتضع الباطل وعز العالم وذل الجاهل .الجهل 

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين –أ 

 ضعفت (   -ذلت  –) النت                                          «خضعت » معنى  -2

 االثنان معا (   -هدأت   -) سكنت                                            « هبت » مضاد  -1

 دعمة ( –دعامة  –) دعم                                         « دعائم »  مفرد  -3

 ازدواجا ( –جناس  –) طباق                           « اتضع » و « اتضح » بين  -4

 الثنان معا (ا –عز  –) تكبر                                       « اتضع » مضاد  -5
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 الزهائر (  –الزواهر  –) الزهر                                     « الزاهرة » جمع  -6

 تبين الفقرة معالم الحياة أيام صالح الدين األيوبي . وضح  . -ب

 ى وبين نوعه .مصدرا من مصادر الموسيق -1            صورة بيانية وبين نوعها وسر جماله .  -2   استخرج من الفقرة: -ج 

 أسلوبا خبريا وبين غرضه البالغي . -4                          محسنا معنويا وبين أثره .  -3                                

 بم تعلل : كثرة األساليب الخبرية في النص ؟ -د

 اإلجـــــابة

 (الزواهر  -عز  - جناس –دعامة  –االثنان معا  –لت ) ذ -أ 

في عصااااره أضاااااءت األرض وهبت الرياح وانتشاااار العدل والعلم وانمحى الجهل تبين الفقرة معالم الحياة أيام صااااالح الدين األيوبي ف –ب 

 والظلم وئهر الحق وزهق الباطل .

 -:  االستخراج –ج 

 ( استعارة مكنية حيث شبه كال من الجهل و الظلم ببناء له دعائم وسر جمالها التجسيم . خضعت دعائم الجهل والظلم: ) الصورة البيانية -1

 ( جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن وترتاح له النفس  . العلم /  الظلم(  )  الزاهرة / القاهرة : )  من مصادر الموسيقى  -2

 ( مقابلة توضح المعنى وتؤكده .  وعز العالم وذل الجاهل( و )  اتضح الحق ، واتضع الباطل: ) المحسن المعنوي  -3

 ( للتقرير والوصف . أشرقت األرض بنور ربها: ) األسلوب الخبري  -4

 ألن األساليب الخبرية أكثر مناسبة للوصف . -د 

 ـ الحقوق والواجبات4

اجبه ال و إذا كثرت المطالبة  بالحقوق  قل العمل  بالواجب و ال صاعوبة  فى تفساير  هذه الحقيقة  الواضاحة  ألن البلد  الذى يعمل  فيه كل إنسان 

 يضيع  فيه حق من الحقوق  وال تدعو  فيه  الحاجة إلى  المطالبة  بها أو الشعور  بنقصها 

   -:  سيناختر اإلجابة الصحيحة مما بين القو –ا 

 تخطيط (   -توضيح  –) تعبير             «  تفسير » معنى  -7

 كالهما صحيح (   -الغامضة   -) الصعبة            «الواضحة» مضاد  -8

 تتطلب ( –تطلب  –) تدفع          « تدعو »  مرادف  -9

 االثنان معا ( –الحوائج  –) الحاجات                «الحاجة » جمع  -20

 رة بأسلوبك .اشرح الفق -ب

 محسنا بديعيا وبين نوع وأثره . -1         أسلوب شرط وبين أجزاءه  .  – 2  استخرج من الفقرة: -ج 

 صورة بيانية وبين نوعها وسر جماله -4                                              أسلوب توكيد وبين أداته .  -3

 ما أهم سمات أسلوب العقاد  ؟ -د

 اإلجـــــابة

 (االثنان معا  –تتطلب  –الغامضة  -توضيح ) -أ 

إن أي بلاد يزيد فيه عدد من يطالبون بحقوقهم هو بلد يقل فيه من يؤدي واجبه ، فلو أدى كل فرد واجبه لوصاااااالت الحقوق ألصااااااحابها ولما  -ب

 طالبوا بحقوقهم .

 -:  االستخراج –ج 

 .. ( قل.. ( جوابه )  كثر( فعل الشرط : )  إذا( وأجزاؤه األداة : )  بالحقوق  قل العمل  بالواجبإذا كثرت المطالبة  )  أسلوب الشرط -2

ابلة ( مق كثرت المطالبة  بالحقوق  قل العمل  بالواجب( بينهما طباق يوضااااح المعنى ويؤكده ، وأيضااااا ) قل وكثر: )  المحساااان البديعي -1

 ج يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن وترتاح له النفس توضح المعنى وتؤكده وبين الجملتين أيضا ازدوا

 ( أن.. ( وأداته )  ألن البلد  الذى يعمل  فيه: ) أسلوب التوكيد -3

 ( استعارة مكنية حيث شبه الحاجة بإنسان يدعو وسر جمالها التشخيص . تدعو فيه الحاجة ..)  الصورة البيانية -4

 -:  من أهم سمات أسلوب العقاد ما يلي -د

 تحليل الفكرة وبسطها . -1                                  سهولة األلفائ ودقتها وسالمة العبارات . -2

 التفكير المنطقي بترابط افكارها وتسلسلها . -4                          قلة الصور الخيالية ألن األسلوب علمي متأدب .  -3

 الميل للتعميم  -6                                                             عمق الفكر       -5
  

ا  فى كل يقرؤه " فاإذا رأينا  بلدا يكثر فيه  المطالبون  بحقوقهم  فخير  ما تنفع  به ذلك  البلد  أن تذكره  بواجباته  و أن  تكرر له حكمة  واحدة  

 مكان  ويسمعها  فى  كل مناسبة   و هى  عليك  بالواجب  ودع الحقوق  تسعى إليك بغير عناء " 

   -:  بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما –ا 

 غادر (  -اترك  –) امش                   « دع  » معنى  -2

 سعادة ( –راحة  –) استقرار                  « عناء » مضاد  -1

 محاكم ( –احكام  –) حكم                   « حكمة » جمع  -3

 التعظيم ( -العموم   –) التحقير        يفيد«   بلدا» تنكير كلمة  -4

 اشرح الفقرة بأسلوبك . -ب
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 محسنا بديعيا وبين نوع وأثره . -1                   أسلوب شرط وبين أجزاءه  .  – 2:  استخرج من الفقرة -ج 

 أسلوب إنشائي وبين نوعه وغرضه البالغي .  -3

 اإلجــــــابة -4

 (العموم   –حكم  –راحة  -اترك  ) -أ 

أو  بأن أعظم ما نخدم به ذلك البلد الذي يكثر فيه المطالبون بحقوقهم أن ننصااح أفراد هذا البلد أن يعملوا ويتركوا الحقوق تصاال إليه دون تع -ب

 مطالبة . 

 -:  االستخراج –ج 

 ..(  فخير ما ننصح به) ( جوابه  رأينا( فعل الشرط )  إذا( األداة )  فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون ...) أسلوب الشرط -2

 ( : بينهما طباق يوضح المعنى ويؤكده الواجب  الحقوق: )  المحسن البديعي -1

 ( أساليب أمر غرضها النصح واإلرشاد والحث   دع الحقوق تسعى إليكـ    عليك  بالواجب: ) األسلوب اإلنشائي -3
 

ذلك  " و المحور  الذى يدور  عليه األمر كله  أن اإلنسااان ال يعمل  لنفسااه  دون غيره  وال يعيش  بمصاالحته دون مصااالح  أهل وطنه  فإذا كان ك

 فهو  إنسان عليه واجبات  و له حقوق 

 «       المحور » ومرادف « مصلحته » ومضاد «  إنسان » أ(  هات جمع 

 يه قضية الحقوق والواجبات ؟ب(  ما المحور الذي تدور عل

            صورة بيانية  وبين نوعها وسر جمالها .  -2جـ( استخرج  من الفقرة : 

 محسنا بديعيا وبين سر جماله . -1                                      

 أسلوب شرط وبين أجزاءه .ـ 3                           

 اإلجـــــــابة 

 (األساس  –مفسدته  -أناسي  ) -أ 

المحور الذي تدور عليه قضاية الحقوق والواجبات أن اإلنسان ال يعمل  لنفسه  دون غيره  وال يعيش  بمصلحته دون مصالح  أهل  -ب

 وطنه  .

 -:  االستخراج –ج 

 ( استعارة مكنية حيث شبه األمر بآلة أو ترس يدور وسر جمالها التجسيم . يدور عليه األمر: )  الصورة البيانية -2

 ( : طباق يوضح المعنى ويؤكده . غيره -نفسه ( )  واجبات –حقوق : )  المحسن البديعي -1

ب الشاارط ) ( جوا كان كذلك( فعل الشاارط )  إذا( األداة :)  فإذا كان كذلك  فهو  إنسااان عليه واجبات  و له حقوق: ) أساالوب الشاارط -3

 .. ( فهو إنسان
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 القواعد

 ـ 2

،، ويا لروعة ما فعلته كلتاهما، وكم من دول التقدمنحو  طريقهاالغنية والدول الفقيرة في الساانين األخيرة تشااق  الدولأخذت 

 . المثلى  باستصالح الصحراء وبناء المصانع وإقامة المشروعات العمالقة التنميةحققت تلك 

 أعرب ما فوق الخط.                            -أ

 استخرج  من القطعة السابقة ما يلي: ـ -ب

 ـ اسماً ممدوداً، وثنه في جملة.     1

 ـ ملحقاً بجمع المذكر السالم،وأعربه. 2

 ـ  ملحقاً بالمثني، وأعربه.3

 اسما مقصورا وثنه -4

 كيف تبحث في معجمك عن كلمة)التقدم(؟ -ج

 زن كلمة )صحراء( ثم بين كيف تكشف في المعجم عن كلمة ) تنمية ( –د 

 ـ1

 

، فإذا ما تعثرت اإلرادة في مواقع اإلنتاج حيةكبيراً ، وهذا التحدي البد ال من إرادة تحدياً ياا لروعة التنمية في مصاااااار تلقي 

ومشااات بخطي متخاذلة، وقضاااية التنمية تحظي باهتمام الكثير من الكتاب وأولي الفكر، وإصاااالح اإلدارة هو  التنميةتأثرت 

 والتعمير كليهما. فإذا ما تم ذلك تقدت مصر في بضع سنين .التحرير قضيتنا األولي في ميدان 

 أعرب ما فوق الخط.                     -أ

 هات من الفقرة السابقة ما يلي: ـ -ب

 ـ ملحقاً بالمثني، وملحقين بجمع المذكر السالم. ثم أعرب كال منها1

 ـ اسماً منقوصاً، وضعه في جملة تامة.2

 ـ اسماً مقصوراً، وضع مثناه في جملة تامة.3

 ـ مشتقاً، وبين نوعه.   4

 زن كلمة ) التحدي (  ثم بين كيف تكشف عنها في المعجم  –ج 

 ـ 3

 

،  وئهر من المساااااائولين ما يثبت ذلك ، ولنعلم جميعاً أن للعناية  الزمناألماة الواقية لها من مخاطر  درعإن الشاااااابااَب هم 

 أسمي يعود علي الوطن وبنيه بالخير الوفير ، فكم أمم نهضت بفضل شبابها المخلصين . هدفاً بالشباب 

 أعرب ما فوق الخط.                                      -أ
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 الفقرة ما يأتي: ـ استخرج من -ب

 ـ ممنوعاً من الصرف وبين سبب المنع.  1

 ـ ملحقاً بجمع المذكر السالم     2

    ـ اسماً مقصوراً، وآخر منقوصاً. 3

 أنتن أصحاب فضل)ضع مكان)أصحاب( اسماً ملحقاً بجمع المؤنث السالم(.  -ج

 أسمى (زن كلمة ) عناية ( ثم بين كيف تكشف في المعجم عن كلمة )   -د 

 ـ 4

  

عن مكانتها العليا تتراجع عالية منذ بضااع ساانين ، وتعيش أحلي سااني عمرها، وهيهات أن  مكانةلقد أخذت مدرسااتنا تتبوأ 

 .الغراءسام تُشكر عليه إدارتها  جهدالتي أهلتها أن تحصد الجوائز تباعاً في الموسيقي والمسرح والثقافة، وهو 

 أعرب ما فوق الخط.                             -أ

 استخرج  من الفقرة ما يلي: ـ -ب

  ـ  اسماً ممدوداً وبين نوع همزته.1

 ـ ملحقاً بجمع المذكر السالم، وأعربه.  2

  ـ اسماً منقوصاً، وثنيه في جملة من عندك.3

 اسمين مقصورين وثنهما واجمعهما جمعا سالما -4

 خاطب بالعبارة المثنى المذكر وجمعه ) أنت األعلى شأناً بين زمالئك( .    -د 

 .  )ال يحرص على التفوق إال المجتهدون( ضع )غير( بدالً من )إال( وأعربها وما بعدها  -هـ 

 

 

 

 

 

 مع أطيب بالمنى بالتوفيق والنجاح

 

 

 

 

 مراجعة ليلة االمتحان فى سنتر األمل الحى السابع
 



                          9102التوقعات المرئية:         اإلجابات النموذجية إلختبارات وأسئلة بنك المعرفة المصرى 

 المادة: اللغة العربية

 إعداد األستاذ / محمد موسى عبد المطلب

 أسئلة واختبارات على وحدة البالغة -0
 يناسبهاأكمل العبارة بما 

 .(هى تشبيه حذف أحد طرفيه وهو )المشبه أو المشبه به اإلستعارة

 .وهو تشبيه غير العاقل بالعاقل. التشخيص : من أسرار جمال التشبيه

  . وهو تشبية المعنوى بالمعنوى.التوضيح : من أسرار جمال التشبيه

 .عدة صفاتهو ما كان وجه الشبه فيه صورة مركبة منتزعة من  التمثيلى التشبية

 بالمعنوى. المعنوى من أسرار جمال التشبيه: التوضيح وهو تشبيه
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يلى

 .بالموسيقىيشمل علم البديع الجناس والطباق والمقابلة وما يتعلق 

 :عين األسلوب الحقيقى والمجازى فيما يأتى، مع التوضيح

ا  .هذه الفرس سريعة جد ًّ

ا؛ حيث استعمل األلفاظ فى معناها الحقيقىأسلوب حقيقى، يصف   .الفرس بأنها سريعة جد ًّ

 :حدد االستعارة وبين نوعها وسر جمالها فيما يلى

 .قال تعالى : ﴿ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر﴾

 .بالظلمات وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التجسيم)الظلمات( استعارة تصريحية؛ حيث شبه الكفر والضالل 

 .)النور( استعارة تصريحية؛ حيث شبه الهدى واإليمان، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التجسيم

 :عين األسلوب الحقيقى والمجازى فيما يأتى، مع التوضيح

 :قـال عنترة

 وفى الحرب العوان ولدت طفلًّ  - 

 ومن لبن المعامـع قــــد سقيت               

أسلوب مجازى، استعملت فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى، حيث صور عنترة المعارك الحامية بأنها ناقة أو أم ترضعه، وهذا 

 .التعبير يدلل به على مدى قوته وشجاعته وخبرته فى الحروب والمعارك

 .هذا الفارس حطم غرور عدوه

استعملت فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى. حيث شبه غرور العدو بصرح أو بناء، والفرس من فرط  أسلوب مجازى،

 .شجاعته يحطمه، والتعبير يدل على قوة الفارس وشجاعته

 :عبر عن كل معنى مما يأتى بالحقيقة مرةًّ وبالمجاز مرةًّ أخرى

 .العلم

 .لحقيقة: العلم هو ما نتعلمه ونعرفه من حقائق

 .المجاز: العلم بحر المعرفة

 .الكرم

 .الحقيقة: الكرم هو صفة مضادة للبخل

 .المجاز: حلقت فى سماء الكرم

 :عين األسلوب الحقيقى والمجازى فيما يأتى، مع التوضيح

 .المدرسة

 .الحقيقة: المدرسة مكان للتعلم

 .المجاز: المدرسة أميرة األماكن

 :فيما يلىحدد االستعارة وبين نوعها وسر جمالها 

ْحَمِة﴾ لِّ ِمَن الرَّ  .قال تعالى : ﴿َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

 .جناح الذل ( استعارة مكنية؛ حيث شبه الذل بطائر وحذف المشبه به وأتى بشىء من لوازمه وهو الجناح، وسر جمالها التجسيم(

 :حدد االستعارة وبين نوعها وسر جمالها فيما يلى

 .السماء تمزق صفوف األعداءانقضت النسور من 

 .النسور( استعارة تصريحية؛ حيث شبه الطائرات بنسور وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التوضيح(

 :عين األسلوب الحقيقى والمجازى فيما يأتى، مع التوضيح

 :قال الشاعر فى الفخر

  تـهون علينا فـى المعالى نفوسنا

 م يغلها المهرُ ومن يخطب الحسناء ل         

  .الشطر الثانى تشبيه ضمنى؛ فقد فهمنا أنه يشبه المعالى بحسناء تستحق أغلى المهور وهى األرواح



 أسئلة واختبارات على وحدة بناء الوطن -9
 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 عهدت به شرخ الشباب.

 إستعارة      كنايةمجاز مرسل      

 :اسحب اإلجابة الصحيحة فيما يأتى

 .بين أبناء األمةإن العمل التطوعى يقوى أواصر 

 .التكافل اإلجتماعىيحقق العمل التطوعى 

 .إلقتسام المهامالبد من التعاون بين األفراد والدول 

 .ال حصر لهاإن مجاالت التطوع 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 ."كناية"  "أشرقت األرض بنور ربها"

 (تشبية تمثيلىجسد" ................ )المظهر الجمالى فى "كأنه له 

 (فضيلةمفرد فضائل )
 

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√( .العمل التطوعى هو العمل الذى نقوم به من أجل مساعدة اآلخرين دون انتظار مقابل مادى أو معنوى

 (×)  .مضاد "الباطل": الزور

 )√(  .حبالكا" استعارة تصريحية؛ حيث شبه عدل الوالى بالحبال"

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 "المهزوم :"ضاد "المظفرم
 

 :أجب عن السؤال اآلتى

ا إلى البناء التقليدى للقصيدة العربية ــ وضح  .أصبح الشاعر فى العصر العباسى ال يلتفت كثيرًّ

إلى الغرض الرئيسى للقصيدة؛ بعد أن كان الشعراء يبدءون ببكاء األطالل أو وصف المحبوبة، ثم وصف الرحلة، ثم الدخول 

أصبح الشاعر فى ذلك العصر ال يلتفت إلى هذا كله، وإنما يدخل فى موضوعه مباشرةًّ دون تقديم، ونتيجة لالزدهار الحضارى 

 .شاهدنا وصف الحدائق، والقصور، والدور

 ماذا تعلمت من نص "البيت وطن" البن الرومى؟

 .أال أفرط فى الوطن - 0

 .تقوى ارتباط اإلنسان بوطنهأن الذكريات  - 9

 .أن حب الوطن من اإليمان - ٣

 .أن أحافظ على الجار، وأصون حقه - ٤

 ."تحدث عن نوع فن النثر فى نص "مصر مطلع البدور

هذا النص من أدب "الرسائل"، وهو رسالة وصفية لمصر وأهلها، وفيه إشادة بالسلطان "صالح الدين األيوبى" الذى ازدهرت 

 .عهده؛ فشاع العدل، وانتشر العلم، وكثر الخيرمصر فى 

 ما المظهر الجمالى فى: "ذكرتهم عهود الصبا"؟

ر األوطان بأشخاص يذكرون الناس بعهود الصبا.. وسر جمالها التشخيص.. وتوحى بارتباط الناس  استعارة مكنية؛ حيث صوَّ

 .األوفياء بوطنهم

 ."البدورتحدث ــ بإيجازــ عن ظروف كتابة نص "مصر مطلع 

ا لصالح الدين األيوبى فى الشام وكاتبًّا له، وقد جاءا معًّا لزيارة مصر؛ فأعجب األصفهانى  كان عماد الدين األصفهانى مالزمًّ

 .بها، وبجمالها، وبصفات أهلها؛ فكتب هذه الرسالة عنها

 ما المظهر الجمالى فى "اتضح الحق، واتضع الباطل"؟

 .المعنى وتوضحهبين الجملتين مقابلة، وهى تؤكد 

 ما موقف الشاعر من وطنه )بيته( كما تفهم من النص؟

ا غيره يملكه  .يقسم الشاعر على حبه لوطنه، وعدم بيعه أو التفريط فيه؛ فإنه ال يتصور أن يرى أحدًّ

"؟  ما المظهر الجمالى فى "فَجلِّ

 .أسلوب إنشائى، نوعه أمر، غرضه: االلتماس

 هلها؟بم وصف العماد األصفهانى مصر وأ

 .وصف مصر بأنها موطن الفضالء والنبالء والعلم والعلماء، وأهلها أذكياء، أطهار، فصحاء، غير عاجزين وال مرضى

 

 

 

 

 



 أسئلة واختبارات على وحدة بناء الوطن -٣
 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 .اإللمام بخصائصهممساعدة ذوى اإلحتياجات الخاصة تتطلب منك 

 :يناسبهاصل كل عبارة بما 

 مجاز مرسل "قضاها الشباب هنالكا"

 استعارة مكنية "ذكرتهم عهود الصبا"

 كناية "ها أنا منه معصم بحبالكا"

 تشبيه تمثيلى "كأنه له جسد"

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 (تضاد) . .............خروجى" بينهما -دخولى"

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 (يعظممعنى "يجل": )

 (مطالع) :"جمع "مطلع

  (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×)  .جمع "الريح": األرياح

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 (جليالتجمع "جليلة"   )

 (عز وشرفمضاد "اتضع"   )

 :أجب عن السؤال اآلتى

 .عبرت رسالة "مصر مطلع البدور" عن عوامل بناء المجتمع وعوامل هدمه ــ وضح ذلك

 .بناء المجتمع: العدل، واإلنصاف، وتقدير العلم عوامل

 .وعوامل الهدم: الجهل، والظلم

 ما النتائج المترتبة على حكم صلح الدين لمصر؟

 .رفرفت رايات العدل واإلنصاف وتقدير العلم، ونُكِّست رايات الجهل والظلم، وظهر الحق وزهق الباطل

 ."نص "مصر مطلع البدوراذكر ملمح شخصية العماد األصفهانى من خلل 

 .مخلص لصالح الدين - 0

 .واسع الثقافة - 9

 ما المظهر الجمالى فى "البدور" من نص "مصر مطلع البدور"؟

 .استعارة تصريحية؛ حيث صور العلماء باألقمار ليلة البدر "التمام"، وسر جمالها التوضيح

 ما الفوائد التى تعود على المجتمع من العمل التطوعى؟

 .يقوى أواصر المحبة بين أبناء األمة - 0

 .يزيد الشعور باالنتماء إلى هذا الوطن - 9

 ما المظهر الجمالى فى "فقد ألفته النفس"؟

 .كناية عن راحة نفسه، وسعادتها، وتعلقها باإلقامة فى بيته.. وهو أسلوب مؤكد بـ )قد(، والتعبير تعليل لما قبله

 الكاشحين المهالكا"؟ما المظهر الجمالى فى "وقتك نفوس 

ا واقية تحمى وتصون.. وسر جمالها التجسيم  .استعارة مكنية؛ حيث صور نفوس الحاقدين دروعًّ

 .علل: قلة األساليب اإلنشائية وكثرة الخبرية فى رسالة العماد األصفهانى

 .لمناسبة ذلك ألسلوب الوصف

 تخدام الكاتب لها؟ما المظهر الجمالى فى "أتحلى بعقود جواهرها"؟ وما رأيك فى اس

تشبيه ضمنى؛ حيث صور العمل فى خدمة سلطان مصر الذى يفخر به الكاتب بالعقود والجواهر التى تتحلى وتتزين بها النساء.. 

 .وسر جمالها التوضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسلوب االستثناء أسئلة واختبارات على الوحدة -٤
 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 واحداًّ. بيتاًّ حفظت القصيدة كلها إال 

 واحداًّ. رجالًّ سافر الرجال إال 

 .طالباًّ حضر الطلب خل 

 (نافية) هنا« ما»ما قرأت خل الكتاب. 

  (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√( .ما الحاكم غير واحٍد منا

 )√( .ما محمد إال رسولٌ 

ا منفيًّا ا مثبتًّا أو تام ًّ ا أن يكون تام ًّ ا مثبتًّا االستثناء إمَّ  (×)  .أو ناقصًّ

 (×)  .يجب جر المستثنى باإلضافة بعد إال

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 (خبر مرفوعما الحياة إال شرف وكرامة. كلمة "شرف" إعرابها   )

 واحداًّ. سائحاًّ سافر السائحون إال 

 .ثالثةأنواع أساليب اإلستثناء: 

 (.تاماًّ منفياًّ الكل:  )يجوز نصب المستثنى بعد "إال" إذا كان 

ا منفي ًّا« ...... إال»يجوز جعل المستثنى بعد   (بدالًّ )        .للمستثنى منه إذا كان الكلم تام ًّ

ا« سوى»أو « غير»السم المستثنى الواقع بعد   (مضافاًّ إليه)               . .........:يعرب دائمًّ

 :اقرأ ثم أجب

 ال حصر لها. مجاالتإن للعمل التطوعى 
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 .(....... الكسرة الظاهرةمنصوب وعالمة نصبه.....)"مجاالت" اسم إن 

 أسئلة واختبارات على وحدة األدب

 أكمل العبارة بما يناسبها

 (البدوى) كان للغزل نوعان فى عصر بنى أمية الغزل الحضرى والغزل

 (كاتب هشام بن عبد الملك سالم) من أهم كتاب العصر األموى
 

 (×): أو)√( اختر عالمة 

ا( فى ركاب الحضارة اإلسلمية الجديدة ا ونثرًّ  )√(  .سار األدب العربى )شعرًّ

 )√(   .أهل الحضر فى الجزيرة العربية كانوا يعيشون فى المدن مثل مكة

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 (القيسامرؤ )  . .....من أبرز شعراء المعلقات

 :أجب عن السؤال التالى

 ما الحكمة؟ وما سماتها؟ وما هدفها؟

 .: هى تعبير عن خالصة تجربٍة أو درٍس أو مواقف تعلمها اإلنسان فى حياته الحكمة

 .: تتسم بالجمال فى الصياغة واإليجاز سماتها

 .: توجيه سلوك اإلنسان إلى الخير هـدفها

ف المثل  .عرِّ

األلسنة، وارد فى حادثٍة ما، ذاع وانتشر على مر العصور وله مورد )المناسبة التى قيل فيها المثل هو قول موجز سائر على 

 ).ومضرب )الحالة التى تشبه تلك المناسبة التى قيل فيها المثل أول مرة ابتداء(

 ما المقصود بالعصر الجاهلى؟ وما المقصود باألدب الجاهلى؟

 .سبقت ظهور اإلسالم بنحو قرن ونصف تقريبًّا: هو الفترة التى  العصر الجاهلى

ا( األدب الجاهلى ا ونثرًّ    .: هو أدب تلك الفترة )شعرًّ

 ما المعارف التى برع فيها العرب قبل اإلسلم؟

 .باألنساب  من المعارف التى برع العرب فيها قبل اإلسالم: علم الفِراسة، والِعلم

 ما خصائص النثر فى العصر الجاهلى؟

 . واإليجاز الدقة - 0

 .جمال الصياغة ودقة األلفاظ - 9

 .وضوح المعانى وسالمة الفكر - ٣

 . قلة الصور الخيالية - ٤

 .شيوع المحسنات البديعية - ٥

 



 ما الذى بدأ العرب يتطلعون إليه بعد استقرار الدين الجديد؟

 .والعراق، وبالد فارس وشمال إفريقيابدأ العرب يتطلعون خارج حدود تلك البيئة إلى البالد المجاورة مثل مصر 

 ما اآلثار المترتبة على حركة الفتوحات اإلسلمية؟

 .استطاع العرب نقل لغتهم ودينهم وآدابهم إلى األمم األخرى - 0

 .أصبحت اللغة العربية هى اللغة السائدة فى كثير من تلك البلدان - 9

 .اللغة والفقه والعلمدخول أهل تلك البالد فى الدين ونبوغهم فى  - ٣

 متى بدأ العصر األموى؟

 .هـ(، وتعد الدولة األموية من أكبر الدول فى تاريخ اإلسالم0٣9هـ( إلى )٤0بدأ العصر األموى من عام )

 ما األغراض الشعرية الجديدة التى ظهرت فى عصر بنى أمية؟

 :من األغراض الشعرية الجديدة

 .الشعر السياسى - 

 . الغزل - 

ا. اذكر ملمح هذا التأثيرأثر اإل ا واضحًّ  .سلم فى حياة العرب تأثيرًّ

 .غيَّر وبدَّل الكثير من صفاتهم من القسوة والشدة إلى الرفق واللين والرحمة - 0

 .غيَّر شْكَل الحياة العربية: من الظلم إلى العدل، ومن فساد األخالق إلى اإليمان بالواحد الرزاق - 9

د األمة العربية تحت لواء اإلسالم، وزعيمها الرسول  - ٣  .، ودستورها القرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلصَوحَّ

 .قضى على الوثنية بكل أشكالها - ٤

 .ارتقى بعقل اإلنسان - ٥

 جعل العرب إخوة تجمعهم رابطة الدين بعد أن كانوا يعيشون قبائل متفرقة ال يعرفون فكرة األمة، بل يعرفون فكرة القبيلة - ٦

 .وتجمعهم العصبية      

 .جعلهم أمة مثالية دعائمها الدعوة إلى الخير والتعاون على البر والتقوى - ٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البيت وطن أسئلة واختبارات على الوحدة -٥

 :اقرأ ثم أجب -نصوص متحررة المحتوى     

 
 أهتم   أرعى   أصونأبعد         :. ...........حدد معنى "أحمى" وفق فهمك لألبيات مما يأتى - ١

ا ال يرام" بـ "فأحمى الجار"؟ - ٢  تأكيد  نتيجةتعليل  توضيح      ......... ما علقة "فيمسى عزيزًّ

 ة تشبية   استعارة مكنية  استعارة تصريحي    كناية . ............ :    "ميز الصورة البيانية فى "فأحمى الجار فى الُجل ى - ٣

  الفخرالرثاء  الهجاء  االعتذار                    . .......... :حدد الغرض الذى تندرج تحته األبيات - ٤ 

 .استنتج إحدى سمات الشاعر الفنية مع الدليل عليها من األبيات - ٥

شئُت استقيُت"، "ال تهدم يا سموأل وضوح األلفاظ وسهولة المعانى، ونجد ذلك فى قوله: "بنى لى عاديا حصنًّا حصينًّا وعينًّا كلما 

 ."ما بنيت

 :اقرأ ثم أجب -نصوص متحررة المحتوى     

 
ر" فى الفقرة األولى - ١  يحتقر   يذلليهزأ   يذل                      . .......... :معنى "يسخِّ

 اللغة  النباتأى من العلوم اآلتية تتدخل فيها الهندسة الوراثية؟            الجغرافيا  الفلك  - ٢

 ما الفكرة الرئيسة التى تناولتها القطعة السابقة؟ - ٣

 الجديد فى الطب والعلوم   التعريف بالهندسة الوراثية النهوض بالبحث العلمى     تطور أساليب الفلحة     

 . .......... :هدف اإلنسان كما تفهم من القطعة السابقة  -٤

 توفير الطعام   استخدام وسائل عديدة فى الفلحة    تحديد مفهوم الهندسة الوراثية    االستعانة بالهندسة الوراثية فى الطب    

 .علم الجينات    تجارب القدماء    الهندسة الوراثية    موروثه وما جدَّ     .:. ........اعتمد اإلنسان فى تحسينه البذور على - ٥

 ما غرض الهندسة الوراثية من تعاملها مع الجينات؟  -٦

 إحداث حالة تمكن العلماء من معرفة وظيفة )الجين(، أو بهدف الحصول على طبعات كثيرة من نواتجه، أو بهدف استكمال     

 .ما نقص منه فى خلية مستهدفة     

 

 

 

 

 

 



                          9102التوقعات المرئية:         اإلجابات النموذجية إلختبارات وأسئلة بنك المعرفة المصرى تابع 

 المقصور والمنقوص والممدود أسئلة واختبارات على الوحدة

 أكمل العبارة بما يناسبها

 (عصو) ع ص و   " :عصا"المادة اللغوية لـ 

 مؤديان :مثنى "مؤدٍّ"      نَُهيات :"جمع "نُهَى        الفتيان :"مثنى "الفتى

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√( .ولكن مها نالت جائزة الصحافة. مها: اسم لكن منصوب بفتحة مقدرة

 )√(  .دعا اإلسلم إلى قيم عليا. عليا: نعت مجرور بالفتحة المقدرة

 )√(  .وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة إن الباقى للمرء عمله الصالح. الباقى: اسم إن منصوب

 (×) .همزة "بناء" أصلية 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 

    . .........:صحراء مصر غنية بالثروات. الهمزة فى صحراء

    أصلية     منقلبة عن أصل      زائدة للتأنيث        زائدة للتذكير

 . .........: الغذاءاحرص على تناول الغذاء الجيد. الهمزة فى 

 أصلية     منقلبة عن أصل      زائدة للتأنيث        زائدة للتذكير

 . ...........:يرفع االسم المنقوص بـ

 الضمة الظاهرة      الواو    األلف   الضمة المقدرة

 .إلى الخير كفاعله.........  

 الداعِ      الداعى     داعيًّا     داعٍ 

 :اقرأ، ثم أجب

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

  ثبوت النون                الواو            األلف     الضمة         . .......:"المخلصون" نعت مرفوع وعلمة رفعه

  تمييز         ظرف زمان       مفعول به         حال                                            . ........:     "اآلن"

 نائب فاعل                  خبر            فاعل        مبتدأ    .:....... مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة"تأخر"

 أسئلة واختبارات على وحدة بناء الوطن

 :اقرأ ثم أجب -نصوص متحررة المحتوى 

 
 التعب  الكفر   الضعف   اليأس                         . ............ :"معنى "الخور  -١

 النصح واإلرشادالوجوب    اإللزام       التنبيه       . ......... :"الغرض من األمر فى "احفظوا - ٢

 . ......... :"نوع الصورة البيانية فى قوله: "فإن اإلنسان فى الدنيا غرض تعاوره الرماة - ٣

 تشبيه تمثيلى      تشبيه بليغتشبيه مجمل            تشبيه مفصل     

 . ...... :علقة "فإن ذلك داعية للغم وشماتة للعدو" بالتحذير قبلها - ٤

 توضيح              توضيح          نتيجة             تعليل     



 :تحت أى فن نثرى يندرج النص السابق؟ واذكر اثنتين من خصائصه الفنية - ٥

                                                         على اإليجاز وقلة الصور الخيالية.فن الوصية  / ومن خصائصه : االعتماد 

 المجاز المرسل أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 (.األصلى..... ) إرادة المعنىالمجاز المرسل كلمة استعملت فى غير معناها األصلى لعلقة غير المشابهة مع وجود قرينة مانعة من 

 .العالقة جمال المجاز المرسل فى اإليجاز والدقة فى اختيار

 .يذكر الجزء ويراد الكل الجزئيةعلقة المجاز المرسل 

 ما كان........."    قوله تعالى "وءاتوا اليتامى أموالهم" مجاز مرسل علقته " اعتبار

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√( .النيل" مجاز مرسل علقته الكليةشربت ماء "

 )√(  .استمعت إلى كلمة الرئيس" كلمة مجاز مرسل علقته الجزئية"

 (×) .العلقة السببية فى المجاز المرسل نعنى أن المذكور فى الكلم سبب فى المعنى المراد

 (×)  .له أياٍد على سابغة" مجاز مرسل علقته المحلية"

 :مما يأتىاختر اإلجابة الصحيحة 

 . .............:علقة المجاز المرسل الكلية

  إطلق المسبب وإرادة السبب      يذكر الكل ويراد الجزء       يذكر الجزء ويراد الكل        يذكر المحل ويراد من يحل به         

 . ........:غرست اليوم شجرة". "شجرة" مجاز مرسل علقته"

  السببيةالمسببية                                      اعتبار ما سيكون                           اعتبار ما كان          

ا" مجاز مرسل علقته"  ا" "نارًّ  . .............:سأوقد نارًّ

 اعتبار ما كان                        المسببيةالحالية                                                  اعتبار ما سيكون          

 . ........:قوله تعالى "يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم"، "أفواههم" مجاز مرسل عن اللسان علقته

 الجزئية                         الجزئية                             الكلية                       اعتبار ما سيكون          

 :اكتب نوع العالقة فى المجاِز المرَسِل فيما يأتى

 .نزلت بالقوم فأكرمونى

 .القوم" مجاز مرسل عن ديارهم عالقته الحالية"

 :قال الشاعر

ِ فَْوقَهَا  َواَل ظَــالِـٍم إاِلَّ َسيُْبـلَى بِأَْظلَـمِ             َوَما ِمْن يَـٍد إاِلَّ يَـُد َّللاَّ

 .القدرة عالقته السببيةيد هللا" مجاز مرسل عن "

 .مصر" مجاز مرسل عن بعض ديارها عالقته الكلية"    .َسَكَن اْبُن َخْلُدوَن ِمصرَ 

 أسلوب االستثناء أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 اثنين  طالبين لم يقرأ الكتاب من الطلب سوى

 تعالى. هللا ال أخشى إال

 .منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به "َّللا"باطل". لفظ الجللة  َّللا خلكل شىء ما "

 مصدرية. هنا« ما»أكلت كل الطعام ما عدا الخبز. 

 مرفوعاًّ. فاعالًّ  هنا تعرب« اللعب»عدا اللعب نحو الهدف. 

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×)  .لم يبِن السد العالى سوى المصريون

 (×) .المجتهدُ لم يتعلم سوى 

 )√( .يجوز نصب المستثنى بعد إال فى األسلوب التام المنفى

 )√(  .سوى" تأخذان حكم المستثنى بإال -"غير 

 )√(  .يعرب مفعوالًّ به« ما خل»االسم بعد 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

    . .........:أجزاء أسلوب االستثناء

 أربعة    ثالثة     واحداثنان     

ا مثبتًّا« إال»نصب المستثنى بعد  ......  .إذا كان الكلم تام ًّ

 يجبيجوز    يمتنع        يستحسن

 . ......:"غير" و"سوى" فى إعرابهما يأخذان حكم

 المستثنى منه      البدل     المستثنى بإالالمستثنى بخل    

 . ...........:ما حضر من الطلب

 غيْر طالب    طالبغيَر     غيِر طالب   غيُر طالب



 :اقرأ ثم أجب

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 ."سنية" ....... مجرور وعلمة جره الكسرة الظاهرة

 نعت     اسم مجرور    مضاف إليه    حال

 الكناية أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

  .لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى الكناية

 .المكنى عنه تنقسم الكناية إلى ثلثة أقسام باعتبار

 .هى التى يُكنَّى بالتركيب فيها عن صفة الزمة لمعناه كالكرم والشجاعة  صفةالكناية عن 

 .بالموصوف لكناية عن نسبة فيها نصرح بالصفة، ولكن ننسبها إلى شىء يتصل

 (×): أو)√( اختر عالمة 

ا بيته مفتوح لعدم وجود باب"  (×)   .سعيد بابه مفتوح" المعنى الملزم الباطن للجملة السابقة أن سعيدًّ

 )√(  .ولى وطن آليت أال أبيعه" المعنى الملزم الباطن هو حب الوطن؛ ألنه متمسك ببيته"

" كناية عن فضل األب وكرمه وعطائه"  )√( .أبى له أياٍد على 

 (×)  .الكناية عن صفة هى التى يُكنَّى بالتركيب فيها عن ذات أو موصوف

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

    . .........:فمـسَّـاهم وبُسطُهم حــرير" كناية عن"

 محل أقمشة      فقرهم وحاجتهم      عزهم وترفهم     بيعهم الحرير

 "َكفَـْونى الكلَم عنَد التحدِّىوبناةُ األهراِم فى سالِف الدهــِر "

 . ..........:بناة األهرام" كناية عن"

 أبى الهول      المهندسين     قدماء المصريين     العمال

 .من أسباب استعمال الكناية .......

 التعليل     التنفير       اإلطناب      التضمين

 . ...........:كناية عن« الخيُل معقوٌد بنواِصيها الخيرُ »

 معنى    موصوف      نسبة      صفة

 :حدد الكناية ونوعها وسر جمالها فيما يأتى

 :قال الشاعر

ـاربين بُكــلِّ أَْبيَـَض َصــارمٍ  اعنيـَن َمَجــاِمَع األَضَغــان        الضَّ  والطّـَ

مصحوبًّا بالدليل « القلوب»اإلتيان بالموصوف كناية عن موصوف وهو )القلوب(، وسر جمالها: « مجامع األضغان»الكناية 

 ."القلوب مجامع األضغان»عليه فى إيجاز وتجسيم وهو 

 :قال الشاعر

 مشغــوفــةًّ بمـــواطـِن الكتمـــان         قوٌم ترى أرماَحهم يوم الوَغى

مصحوبًّا بالدليل « القلوب» كناية عن موصوف وهو )القلوب(، وسر جمالها: اإلتيان بالموصوف« مواطن الكتمان»الكناية 

 ."القلوب مواطن الكتمان»عليه فى إيجاز وتجسيم وهو 

 :قال الشاعر

 لَضيــاءًّ يـُــْزِرى بكـــلِّ ضيـــــاءِ          إنَّ فــى ثـوبِـك الــذى المجــُد فيهِ 

وهو الثوب، وسر جمالها اإلتيان إلى ما له اتصال بالممدوح « المجد»كناية عن نسبة « فى ثوبك الذى المجد فيه»الكناية 

 .بالمعنى مصحوبًّا بالدليل عليه فى إيجاز وتجسيم

 

 

 

 



 أسئلة واختبارات على وحدة بناء الوطن

 :اقرأ ثم أجب -نصوص متحررة المحتوى 

 
 . .......... :"حدد مما يأتى المقصود بكلمة "غراره - ١

 .حداثة سنه       .خداعه وطمعه بالباطل     .جهله باألمور وغفلته عنها     .قالب يضرب عليه النصال

 . ........ :فسر مما يأتى علقة قول الشاعر: "أدبر سهمها" بقوله: "وإن شد فيها النزع" فى األبيات - ٢

 توضيح      تأكيد      نتيجة         تعليل

 . ......... :"ا نابًّا من الشرالصورة البيانية فى قول الشاعر: "رأيت له - ٣

 تشبيه ضمنى    استعارة تصريحية          استعارة مكنيةتشبيه مجمل     

ا من هذه اآلثار - ٤  .للبيئة التى عاشها الشاعر أثر فى أبياته. اذكر أثرًّ

 .كان الجاهلى يفخر باإلقدام فى الحرب     

 أسئلة واختبارات على وحدة األدب

أو خطأاختر عالمة صواب   

 (×)   .حافظ اإلسلم على القوة والشدة، وأضعف من الرفق واللين والرحمة

 )√(   .كان أهل البدو يعيشون فى تنقل وارتحال

 )√(  .الغزل الحضرى يتناول مفاتن المرأة الحسية

 )√(   .زدهر الغزل الحضرى بسبب شيوع الرخاء والغناء فى حواضر العرب

 :يأتىاختر اإلجابة الصحيحة مما 

 القحطانيينالعدنانيين      العبرانيين      اآلشوريين                 يعرف عرب الجنوب بـ

    .تحررت الخطابة فى عصر صدر اإلسلم من قيود ....... اللفظية

 الصنعةالعبارات     الحكم          األمور   

 :أجب عن األسئلة التالية

   ممَّ تتكون الخطبة؟ -١

 .الخاتمة( –الموضوع  -تتكون من: )المقدمة     

من هم أشهر خطباء العصر الجاهلى؟ -٢  

 .من أشهر خطباء هذا العصر: قُس بن ساعدة اإليادى، وأكثم بن صيفى       

ما الوصية؟ ولمن توجه؟ -٣  

 .هى خالصة تجارب قائلها، وتوجه من الموصى ألوالده أو أصدقائه أو ألهله ومن ذوى الحكمة لغيرهم. وقد تكون من الحاكم لشعبه    

ما السمات الفنية للوصايا؟ -٤  

 .سهولة األلفاظ ووضوحها - 0

 .قوة العبارة - 9

 .صدق العاطفة وقوة اإلقناع والتأثير - ٣

 .وتسلسلهاترابط األفكار  - ٤

 .جمال الصور واألخيلة - ٥

 .وضوح المعانى، وتكرار بعضها باستخدام المترادفات - ٦

 .استخدام المحسنات البديعية وخاصة السجع الناتج من اتفاق نهايات الجمل - ٧

ما موقع بلد العرب؟ وما أقسامها؟ -٥  

 .تقع بالد العرب فى الجنوب الغربى من آسيا

 .اليمن -اليمامة  -نجد  -تهامة  -الحجاز وتضم خمسة أقسام هى: 

لماذا يعد األدب العربى سجل ًّ للحياة العربية؟ -٦  

جاء األدب العربى صورة صادقة للبيئة والعصر، وسجال ًّ لعاداتهم وأخالقهم، وكانت للعرب معارف أدبية تشمل الشعر والخطابة 

 .والكتابة

 



ما سمات األدب فى عصر صدر اإلسلم؟ -7  

ا( فى ركاب الحضارة الجديدة - 0 ا ونثرًّ  .سار األدب )شعرًّ

ا بالقرآن الكريم وحديث الرسول  - 9  .وبالغته وفصاحته ملسو هيلع هللا ىلصأصبح للشعر اليد العليا فى الدفاع عن الدين متأثرًّ

 .(األساليب واألغراض -اذكر سمات الشعر فى عصر صدر اإلسلم من حيث )اللغة والمعانى  -8

 :والحديث الشريف أثر على ألفاظ الشعر ومعانيه وأساليبه وأغراضهكان للقرآن الكريم 

 اللغة )األلفاظ والمعانى(:  - 0

 .هذَّب اإلسالم ألفاظ اللغة وذلك بـمحاكاة ألفاظ القرآن الكريم والسنة     

  .البعد عن األلفاظ الغريبة     

 . التوسع فى داللة األلفاظ     

 .الخروج بها من معنى إلى معنى     

 .استعمال ألفاظ جديدة كالصيام والصالة والمؤمن والكافر     

 :األساليب - 9

 .التأنق فى االستخدام      

 .التفنن فى استعمال أنواعها      

 :األغراض - ٣

 عى الجهاد فى سبيل هللااستحداث أغراض جديدة على الشعر، مثل: شعر )المغازى والفتوح( الذى فرضته دوا    (

 .وفتح البلدان ودخول أهلها فى اإلسالم    

 .تحدث بإيجاز عن خصائص الشعر األموى من حيث الصور واألخيلة -9

 .اعتمد الشعراء على التصوير فى إبراز المعنى - 0

 .استمدوا خيالهم من البيئة المحيطة بهم - 9

 .جاءت صورهم حسية جزئية - ٣

واختبارات على الوحدة البيت وطن أسئلة    

 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 جهد" بينهما: –"اجهد 

 مقابلة      جناس ناقص      استعارة مكنية  
 

 :اسحب اإلجابة الصحيحة فيما يأتى

 استعارة مكنية                       "ال تقتدى أفعالهم بفعالكا"

 «وقتك نفوس الكاشحين المهالكا»              استعارة مكنية

   كناية                        »اجهد فى جهد احتيالكا«

 كناية                     »ها أنا منه معصم بحبالكا«

 :صل كل عبارة بما يناسبها

  «كأنه لها جسد»                             تشبيه تمثيلى

 تصريحيةاستعارة                                      »ظللكا«

ا»       أسلوب قصر  «وأال أرى غيرى له الدهر مالكًّ

 كناية عن شدة حب الشاعر لوطنه              »ولى وطن آليت أال أبيعه«

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 جسم    :"معنى "جسد          ظل     :"مفرد "ظلل          أقسمت      :"معنى "آليت

 الشباب     :والمرادالصبا تعنى الصغر، 

 اختر عالمة صواب أو خطأ

  )√(    .معنى "يريغ": يريد ويطلب -٣        )√(                .مضاد "عزنى": أعاننى -١

 )√(         .مضاد "احتيال": صدق -٤               (×)       .مفرد "المسالك": السلوك -٢

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . .......... :""الكاشحينمفرد 

 الكاشحالكشيح             المكشح         الُكشح                  

 . .......... قائل هذا النص الشعرى هو

 أبو نواس     ابن المقفع     ابن الرومىأبو العتاهية               

 ."وقد ضامنى فيه....... وعزنى"

 لئيمظليم                        حليم                كريم         

ا" بينهما"  . ..........أبيعه، مالكًّ

 جناس         طباقإطناب             ترادف                    



 المجاز المرسل أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 .كلمة استعملت فى غير معناها األصلى لعلقة غير المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلى المجاز المرسل

ا مرسلًّ  قرينة ال بد من وجود  .مانعة من إرادة المعنى األصلى العتبار الكلمة مجازًّ

 .المجاز المرسل: الكلية، الجزئية، السببية، المسببية عالقات من

 .يذكر الكل ويراد الجزء  الكلية سلعلقة المجاز المر

 (×): أو)√( اختر عالمة 

   (×)  .استمعت إلى كلمة المعلم" المعلم مجاز مرسل"

 )√(  .قوله تعالى "جعلوا أصابعهم فى آذانهم" مجاز مرسل علقته الكلية

 )√(  .نزلت بالقوم فأكرمونى" مجاز مرسل علقته الحالية"

 (×)   .المرسل نعنى بها إطلق المسبب وإرادة السببالعلقة السببية فى المجاز 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . .............:علقة المجاز المرسل الجزئية

 إطلق المسبب وإرادة السبب    يذكر الجزء ويراد الكليذكر الكل ويراد الجزء     يذكر المحل ويراد من يحل به     

 . .............:المحليةعلقة المجاز المرسل 

 يذكر المحل ويراد من يحل بهإطلق المسبب وإرادة السبب    يذكر الجزء ويراد الكل     يذكر الكل ويراد الجزء     

 . .............:علقة المجاز المرسل الحالية

 يذكر الجزء ويراد الكل       ويراد المحل يذكر الحاليذكر المحل ويراد من يحل به            "إطلق "ما كان" وإرادة "ما سيكون

 . .............:شربت البن"؛ "البن" مجاز مرسل علقته"

 المسببية        اعتبار ما كان السببية                الكلية     

 :وضح المجاز المرسل وعالقته وسر جماله فيما يأتى

 
   مجاز مرسل عن السفن عالقته المحلية "البحر"

 .مجاز مرسل عن اإلنسان عالقته اعتبار ما كان، وسر جمال المجاز اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة "طين"

 :اكتب نوع العالقة فى المجاِز المرَسِل فيما يأتى

 .شربُت شايًّا

 .شايًّا" مجاز مرسل عن المشروب عالقته اعتبار ما كان"

َك َكى   .تَقَرَّ َعْينُهَا َواَل تَْحَزَن﴾قال تعالى: ﴿فََرَجْعنَاَك إِلَٰى أُمِّ

 .عينها" مجاز مرسل عن النفس والجسم عالقته الجزئية"

 العصر العباسى أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 الفارسية  أثر العرب فى عاصمة الدولة العباسية بالحضارة

 المزدكية الزرادشتية والمانوية و مثل انتشرت دعوات دينية غريبة على المجتمع العربى

 الكالم حدث جدل بين المسلمين وأصحاب الملل والنحل األخرى، فظهر علم

 .الرد على أصحاب الملل والنحل األخرى  المعتزلة تزعم

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√(  .ازدهرت الثقافة الدينية فى عهد الدولة العباسية

 (×)  .العصر األموىظهرت المذاهب الفقهية فى 

ا  (×)  .كان الخيال فى العصر العباسى بسيطًّا واضحًّ

 )√(  .جنى الكتاب فى عهد الدويلت ثمار النهضة الفنية ممن سبقهم

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 .ومشاعرنوع من النثر الفنى الذى يعبر فيه الكتاب عن أنفسهم وما يعتمل فيها من أحاسيس  .......... .......

 الرسائل الوصفيةالرسائل اإلخوانية      الرسائل الديوانية     الرسائل العامة     



 . .......... :من خصائص أسلوب الرسائل الوصفية

 قلة المحسنات البديعية       استخدام المقدمات الطويلة        االعتماد على األسلوب الخبرىالتأثر بالفلسفة اليونانية       

 .هـ بعد نجاح ثورة ........ ضد األمويين١٣٢سنة   قامت الدولة العباسية

 أبى مسلم الخراسانىمحمد بن مسلمة               مسلم بن عقيل                              عبدَّللا بن الزبير             

 .قام العباسيون بنقل مقر الخلفة من ......... إلى بغداد بالعراق

 مكة       البصرة        دمشقالقاهرة       

 :أجب عن األسئلة التالية

 ما سمات النثر فى العصر العباسى؟

 .سهولة األلفاظ - 0

 .وضوح الفكر - 9

 .كثرة المحسنات - ٣

 .كثرة األساليب الخبرية لمناسبتها للوصف - ٤

 .قصر الجمل والفقرات - ٥

 .وضوح المعانى - ٦

 .الكريم التأثر بالقرآن - ٧

 ما األغراض الجديدة للشعر فى العصر العباسى؟

 .وصف الدور والقصور والحدائق والبرك والنوافير - 0

 .وصف الطبيعة الَغنَّاء - 9

 :للعصر والبيئة أثر كبير على اللغة والتصوير الشعرى. وضح ذلك، مع التمثيل

الذبيانى عندما أراد االعتذار للنعمان لجأ إلى صورة منتزعة من بيئته، للبيئة أثرها الكبير على لغة الشعر وصوره؛ فالنابغة 

 :ببعيٍر أجرب دهنوه بالقار؛ ولذلك فالناس يهربون منه خوفًّا من عدواه -بعد تهديد النعمان له-حيث صور نفور الناس منه 

 ـار أجربإلى الناس مطلى بـه الق                    فــال تتركنـى بالوعيـــد كـأننــــى

 :أما الشاعر العباسى )أبو نواٍس( فى اعتذاره فإنه يستخدم لغةًّ بسيطةًّ يفهمها الناس-  

 وأعوذ من سطوات باسك             بـك أستجيـــــر مـــن الــــردى

 العصر العباسى أسئلة واختبارات على الوحدة
 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 .هـ١٣٢سنة  العباسية قامت الدولة

 بالعراق. بغداد قام العباسيون بنقل مقر الخلفة من دمشق إلى

  .التى شيدها الخلفاء العباسيون القصور تمثل التأثر بالحضارة الفارسية فى بناء

 .فى عهد الدولة العباسية التى تعرف بالتحلل الدينى والخلقى الزندقة ظهرت

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√( .القرآن الكريم وإعرابه وأوجه إعجازههتم العلماء بتفسير 

 )√(  .ظهرت كتب الصحاح فى العصر العباسى

 )√(مالت األلفاظ إلى السهولة فى العصر العباسى، واتجهت المعانى إلى العمق. 

 (×)   .مال الشعراء إلى الطبع ال الصنعة فى العصر العباسى

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . .......... :الدولة األيوبيةمن أهم كتاب 

 ابن العميد       العماد األصفهانىعبدالحميد الكاتب      ابن المقفع                 

 . ......... :من أهم سمات النثر فى عصر الدولة األيوبية

 طول الجمل والفقرات    غموض المعانى       قلة المحسنات      كثرة المحسنات

 . ........... :مة التى تطورت فى العصرالعباسىمن األغراض القدي

 وصف القصور        النقائض                       الرثاءوصف الدور          

 .تنوع ....... بين الخطابة والكتابة

 تفسير القرآن                       النثرعلم اللغة               الشعر                       

 :سئلة التاليةأجب عن األ

 من أشهر الكتاب فى الدولة األيوبية؟ وإالم ينتمى؟

 .برز فى عالم الكتابة العماد األصفهانى، وهو من الكتاب الذين ينتمون إلى ديوان الرسائل فى عهد صالح الدين

 ما المقصود بالرسائل الوصفية؟

فيها من أحاسيس ومشاعر وتجارب عاشوها ومواقف نوع من النثر الفنى الذى يعبر فيه الكتاب عن أنفسهم وما يعتمل 

 .عاصروها، وهى تعبر عن ذات كاتبها وبراعته

 



 ما سمات األسلوب الجديد فى الشعر؟

 .التزاوج بين الفكر والمعانى- 0

 .شيوع ترف الحياة؛ فرقت اللغة- 9

 .(استحداث موضوعاٍت جديدٍة مثل: )وصف الدور والقصور والحدائق ومجالس اللهو- ٣

 نهضة الشعر فى العصر الحديث أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 .العثمانيينأصيب الشعر والحياة األدبية بالضعف والركاكة والتراجع إبان فترة حكم المماليك و

 .القوةفنية تحقق العودة بالشعر إلى سابق عصره إبان عصور  ثورةبـقام محمود سامى البارودى 

 .كبار الشعراء القدماء من العصر الجاهلى إلى العصر العباسىمجاراة  اتجه البارودى إلى

 .تسلموا الراية بعده تالميذ كان لمدرسة البارودى الشعرية

 (×): أو)√( اختر عالمة 

ا للمدرسة الكلسيكية  (×)  .كان أحمد شوقى زعيمًّ

 )√(  .تأثر أحمد شوقى بالشعر الفرنسى

 )√(   .شوقى إلى وصف المخترعات الحديثةاتجه 

 )√(   .كان البارودى باعث النهضة الشعرية فى العصر الحديث

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . ....... :أصيب الشعر والحياة األدبية بالضعف فى

 عهد العباسيين       عهد العثمانيينعهد صدر اإلسلم     عهد األمويين     

 . ........... :البارودى فى شعرهالتزم 

 رصانة العبارةضحالة الفكر           سهولة األلفاظ      تعقد الخيال           

 . ........... :كان من تلميذ البارودى فى مصر

 رضا الشبيبى         الرصافى              شكيب أرسلن        حافظ إبراهيم

 . ........... :ياكان من تلميذ البارودى فى سور

 شكيب أرسالنأحمد محرم           الزهاوى              أحمد شوقى            

 :أجب عن األسئلة التالية

 بَم التزم البارودى فى شعره؟

 .جزالة التراكيب -شرف المعانى  -صفاء الخيال  -متانة األسلوب  -قوة األلفاظ  -التزم بـ: رصانة العبارة 

تلميذ البارودى فى مصر والدول العربية؟من أشهر   

 .«محمد عبد المطلب -عائشة التيمورية  -أحمد محرم  -إسماعيل صبرى  -حافظ إبراهيم  -أحمد شوقى »مصر(:  (-0

 .«الرصافى -عبد المحسن الكاظمى  -الزهاوى  -محمد رضا الشبيبى »العراق(:  (- 9

 .«شكيب أرسالن»)سوريا(:  - ٣

ليد والمحاكاة عند تلميذ البارودى؟ما مظاهر التق  

بدء الكثير من قصائدهم بالغزل التقليدى، ثم التخلص منه إلى الغرض الذى يقصدونه على طريقة القدماء، مثل قول )حافظ( 

 :(يمدح )البارودى

 فما أثمت عينى وال لحظه اعتدى  تعمدت قتلى فى الهوى وتعمدا

 :بقوله« مصر تتحدث عن نفسها»صيدته التى معنا وهذا )حافظ( يتخلى عن المقدمات ويبدأ ق

 كيف أبنى قواعد المجد وحدى  وقف الخلق ينظرون جميعًّا

 نهضة الشعر فى العصر الحديث أسئلة واختبارات على الوحدة

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 .تنازع العربية مكانتها التركية  بدأت اللغة

 .بعضهم فى قصائد مشهورة عارض الشعراء القدماء، بللم يكتِف البارودى بمجاراة 

 الجديدة. الكالسيكية أصبح تلميذ البارودى ينتمون إلى المدرسة

 .المدرسة الكلسيكية الجديدة  أحمد شوقى تزعم

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×)   .درس أحمد شوقى الشعر فى إنجلترا

 )√(  .الجديدة كان تلميذ البارودى نواة للمدرسة الكلسيكية

 (×) .من أهم تلميذ البارودى بمصر: الرصافى وشكيب أرسلن

 (×)  .عارض البارودى شعراء العصر العثمانى

 

 



 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 كان الشاعر الذى قام بثورة فنية للرجوع بالشعر لعصور القوة ......  

 األصمعىالشنفرى            البارودىالرصافى       

 .تسلم الراية بعد البارودى ............. يؤمنون بالتغيير وحب اللغة العربية

 ممثلون        تالميذأصدقاء           كتاب          

ا للمدرسة الكلسيكية الجديدة  .كان .......... زعيمًّ

 حافظ إبراهيم        شوقىالبارودى         الرصافى    

 .المدرسة الكلسيكية الجديدة عن ....... كليةلم يتخلَّ شعراء 

 الجديد        النثر          التفعيلة             القديم

 :أجب عن األسئلة التالية

 ما دور محمود سامى البارودى فى النهوض بالشعر؟

ق عهده إبان عصور القوة، فبدأ أيقن أنه ال مفر من الوقوف فى وجه هذا الضعف إال بثورٍة فنيٍة تحقق العودة بالشعر إلى ساب

 .بنفسه

 ما العوامل التى ساعدت تلميذ البارودى على تطوير اتجاهه؟

 .اإليمان بالتغيير والتطوير- 0

 .حب اللغة العربية والحرص على بقائها قويةًّ رائدةًّ ال تنازعها فى وطنها لغة أخرى- 9

 .الخوف على التراث األدبى المجيد- ٣

وجيل التطور فـى النهـوض بالشعـر العربى؟ وما العوامل التى ساعدته على ذلك؟ ما دور )أحمد شوقى(  

تطورت المدرسة الكالسيكية بعد البارودى على أيدى تالميذه وفى مقدمتهم )أحمد شوقى(، الذين أصبحوا ينتمون إلى المدرسة 

 :بارودى؛ وساعده على ذلكالكالسيكية الجديدة، وصار شوقى زعيمها، وأتيحت له ثقافة أوسع مما أتيح لل

 .دراسته فى فرنسا- 0

 .تأثره بالشعر الفرنسى- 9

 .مشاهدته المسارح األوربية- ٣

 تطور الشعر المعاصر أسئلة واختبارات على الوحدة

 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 من أبرز شعراء مدرسة الشعر الحر .....

 مى زيادة       فدوى طوقان     عباس العقاد

 :عبارة بما يناسبهاصل كل 

 االتجاه إلى تصوير الحياة العامة   من سمات التجديد فى المضمون والموضوع

 التجديد فى المضمون والموضوع كان من أهم سمات شعر التفعيلة

 ارتباط بكم محدد لعددها فى كل بيت التفعيلة هى وحدة موسيقية تتكرر دون

 على تكرار وحدة موسيقيةاالعتماد  من سمات التجديد فى البناء الشعرى

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

ا عند مدارس )الديوان   القصيدة أراد الشعراء التخلص من نظام  .(المهاجر –أبوللو  -الذى كان سائدًّ

 .القدم كان على الشعراء أن يتحرروا من القيود التى فُِرضت على الشعر منذ

 .فى مقدمة ديوانها عن اللون الجديد من الشعر  نازك المالئكة كتبت الشاعرة العراقية

 الكوليرا أكدت نازك الملئكة ريادتها للون األدبى الجديد بقصيدة

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√(  .شعر التفعيلة هو اسم للشعر الذى بدأته نازك الملئكة ومدرستها

 (×)  .من أهم شعراء شعر التفعيلة خليل مطران

 (×)  .جيل واحد فقطلمدرسة الشعر الحر 

 )√(   .من شعراء مدرسة الشعر المرسل خليل حاوى من لبنان

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 ."...... - أبوللو -أراد الشعراء التخلص من نظام القصيدة السائد عند مدارس "الديوان 

 المفارق    المغترب      المهاجرالمسافر     

 .العالمية الثانية أن يتحرروا من...... التى فُرضت على الشعر منذ القدم ليتواءم مع الواقع الجديدكان على الشعراء بعد الحرب 

 الهزيمة      القيودالسجن       العبودية     

 .كانت الشاعرة............ الرائدة لمدرسة الشعر الحر

 عائشة التيمورية     نازك المالئكةفدوى طوقان      مى زيادة    

 

 



 :جب عن األسئلة التاليةأ

 ماذا أراد شعراء المدرسة الجديدة؟ وعم بحثوا؟

ا عند مدارس )الديوان  المهاجر(، وبحثوا عن إطاٍر  -أبولو  -أرادوا أن يتخلصوا إلى حدٍّ كبيٍر من نظام القصيدة الذى كان سائدًّ

 .جديٍد للقصيدة يتواءم مع الواقع الجديد

 متى نشأت المدرسة الجديدة؟

 .الحرب العالمية الثانيةعد 

 تطور الشعر المعاصر أسئلة واختبارات على الوحدة

 :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

 كانت مقدمة ديوان .................. بداية الحديث عن مدرسة شعر التفعلية.

 نار وأشواك     شظايا ورمادأصداف البحر           

 :صل كل عبارة بما يناسبها

 محمود درويش  الجيل الثانى الفلسطينيينمن شعراء 

 كمال ناصر من شعراء الجيل األول الفلسطينيين

 أمل ُدنقل من شعراء الجيل الثانى المصريين

 صالح عبد الصبور من شعراء الجيل األول المصريين

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 .الواقع اتجه الشعراء بعد الحرب العالمية الثانية إلى

 الجديد. الواقع الشعراء عن إطار جديدة للقصيدة يتواءم مع بحث

 .الموحدة ونظام األشطر القافيةكانت القيود المفروضة على الشعر تتمثل فى الوزن و

  .عن اللون الجديد من الشعر شظايا ورماد الشاعرة العراقية نازك الملئكة كتبت فى مقدمة ديوانها

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√(  .ميات المدرسة الجديدة للشعر بين الشعر المرسل والحر والجديدتعددت تس

 (×)  .الشعر الحديث هو الشعر الذى يستلهم من الشعر القديم ويطوره

 (×)  ."كانت بداية شعر التفعيلة هى قصيدة "الحمى

 )√(  .من أهم شعراء الشعر الحر عبدالرحمن الشرقاوى

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 .اتجه الشعراء بعد ............... إلى الواقع

  الحرب العالمية الثانيةالحرب العالمية األولى     حرب تحرير الكويت        حرب أكتوبر    

 .بحث الشعراء بعد الحرب العالمية الثانية عن إطار للقصيدة يتواءم مع .......... الجديد

 الكتاب             الشعر             الشكل                            الواقع

 . ......... :كان من القيود التى فُرضت على الشعر وزن واحد وقافية موحدة ونظام

 األشطرالسطور       األسطر             األشتر           

 :أجب عن األسئلة التالية

 لماذا بحث شعراء المدرسة الجديدة عن إطار جديد؟

قصائدهم مع الواقع كان عليهم أن يتحرروا من القيود التى فرضت على الشعر منذ القدم أو حتى التى فرضها لكى يحدث تواؤم ل

 .من سبقهم

 ما القيود التى فرضت على الشعر منذ القدم فى رأى شعراء المدرسة الجديدة؟

 .وحدة الوزن ووحدة القافية- ١

 .نظام الشطرين فى البيت الواحد- ٢

 .المتساوى فى كل بيتٍ عدد التفعيلت - ٣

 المقصور والمنقوص والممدود أسئلة واختبارات على الوحدة
 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

 بَنَّاءون :بَنَّاء"»جمع   /      الداعيات :جمع "الداعية"/        مصطفَْون :"جمع "مصطفى /    هـ د ى :"المادة اللغوية لـ "هدى

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×)  .جائزة التفوق. منى: فاعل مرفوع بضمة ظاهرة منى نالت

 (×)  .سلح لصاحبه. العالى: نعت مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة العالى الخلق

 (×)  .همزة "إنشاء" مزيدة للتأنيث

 )√(  .همزة "رجاء" منقلبة عن أصل

 

 



 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . .........:الهمزة فى إنشاءاتضخمة.  بإنشاءات قامت مصر

  منقلبة عن أصل          زائدة للتأنيث    زائدة للتذكير                أصلية

 . .........:«السماوات»خلق َّللا السماوات. علمة نصب 

 الكسرة           الفتحة                األلف                       الواو  

 . ........:كان نكرة، وتحذف ياؤه فى حالةينون االسم المنقوص إذا 

 النصب                      الجر             الجزم                الرفع

 :اقرأ، ثم أجب

 
  :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 ........ مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة:العلم""

 مبتدأ     نعت        فاعل         خبر

 
 :اإلجابة الصحيحة مما يأتىاختر 

 ."شأنًّا":......... منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 حال       مفعول ألجله      تمييزمفعول به       

 
 . ......:للعمل" تعرب"

ا ا ومجرورًّ ا     مفعوالًّ به        جار ًّ  مستثنى منصوبًّا      بدالًّ مرفوعًّ

 
 . ......":بناء»نوع همزة 

 مزيدة للتأنيث     مزيدة لمنع التقاء الساكنين          منقلبة عن أصل        أصلية

 

 

 

 

 



                          9102التوقعات المرئية:         اإلجابات النموذجية إلختبارات وأسئلة بنك المعرفة المصرى تابع 

 أسئلة واختبارات على درس الحقيقة والمجاز

 .تستخدم فيه األلفاظ فى معناها الحقيقى الحقيقى التعبير

 .تستخدم فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى لعلقة المشابهة أو غيرهاالمجازى  التعبير

ُم البلغةُ إلى ثلثة  .أقسام تهتمُّ البلغةُ بنواحى التذوِق فى الفنوِن الشعريِة والنثرية. وتُقَسَّ

 .البيان معانى، وعلمتقسم البلغة إلى: علم البديع، وعلم ال

 .يعنى بالمحسنات البديعية التى يستدعيها الموقف والسياق البديععلم 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 

 .تقسم البلغة إلى ...... أقسام

 ستة      خمسة     أربعة       ثالثة

 . .............. علم البديع يعنى بـ

 األلفاظ المستخدمة    المحسنات البديعية    اللفظيةاالستعارات       الصور الخيالية

 . ....... علم المعانى يعنى بإيحاءات األلفاظ والتراكيب و

 المعانى    المظاهر      األساليب    الجماليات

 . ...... يشتمل علم المعانى على األساليب

 واإلنشائيةالخبرية       االستفهامية     البيانية     اللفظية والمعنوية

 ........ فى الفن الشعرى والنثرى    علم البيان يعنى بـ

 األداء اللغوى      العمق التعبيرى    األسلوب التحليلى      الجانب التصويرى

 :اذكر نوع التعبير فيما يلى

 جددتم العهد الذى قد أخلقا             أهــل بنابتـة البلد ومرحبـا

 .مجازى

 .طوال تعد من أجود ما قيل فى العصر الجاهلى المعلقات قصائد

 حقيقى

 شمـس تظـللنى مـن الشمــس           قامـت تظللــنى ومــن عجــب

 مجازى

 :ما الفرق بين التعبيرين اآلتيين

 .كان حاتم الطائى عطاؤه كثير - ١

ا يفيض عطاؤه - ٢  .كان حاتم الطائى بحرًّ

  .الثانى فمجازى حيث شبه كرم حاتم وعطاءه بالبحر التعبير األول حقيقى، أما التعبير     

ا - ١  .كان الجوع شديدًّ

 .كان الجوع ينهش األمعاء - ٢

 .التعبير األول حقيقى، أما التعبير الثانى فمجازى؛ حيث صور الجوع بحيوان يفترس األمعاء     

 أسئلة واختبارات على درس الحقيقة والمجاز

 أكمل العبارة بما يناسبها

 .هو علم يعنى بإيحاءات األلفاظ والتراكيب واألساليب المعانى علم

 .هو علم يعنى بالجانب التصويرى فى الفن الشعرى والنثرى البيانعلم 

 .الجناس والطباق والمقابلة وما يتعلق بالموسيقى  البديع يشمل علم

 .التقديم والتأخير والتعريف والتنكير المعانىيشمل علم 

 .التشبيه واالستعارة والكناية والمجاز المرسل البيانيشمل علم 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 

 . ...... يشمل علم البديع الجناس والطباق والمقابلة وما يتعلق

 بالموسيقى           بالتعبير     باألداء              باللفظ

 . .......يشمل علم البيان التشبيه، واالستعارة، والكناية، 

 والمقابلة     والتقديم والتأخير     والمجاز المرسل    وتجاهل العارف

 . .... التعبير الحقيقى تستخدم فيه األلفاظ فى معناها

 الخيالى         الحقيقى          الطبيعى     المصطنع

 .التعبير ...... تستخدم فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى لعلقة المشابهة أو غيرها

 العلمى           المجازى            األدبى    لحقيقىا

 . ...... التعبير الحقيقى هو األصل ويكون غالبًّا فى الكتابات

 العلمية             الفنية     األدبية               الخيالية



 :اذكر نوع التعبير فيما يلى

ــا للسعـــادة مغلـقــَا لـم يُبـــقِ            وتعلمـوا فالعلـم مفتـاح العـــل  بــابًـّ

 مجازى

 .العقاد مؤلف سلسلة العبقريات

 حقيقى

 .هذا العالم يشار إليه بالبنان

 مجازى

 وقـد بلـى الحـديد وما بليت            خلقـت مـن الحـديد أشـد قلـبًّا

 مجازى

 :ما الفرق بين التعبيرين اآلتيين

 .أيام انتصاراتنا واضحة معروفة ومشهورة  -١

 لها غرر معلومة وحجولُ  وأيامنا مشهورة فى عدونا - ٢

 التعبير األول حقيقى، أما التعبير الثانى فهو تعبير مجازى، حيث صور أيام الحروب واالنتصارات المشهورة الواضحة      

 .بخيل  غر محجلة      

 ( أسئلة واختبارات على درس علم البيان ) األلوان البيانية

 :اآلتية بما يناسبهاأكمل العبارة 

 .وجه الشبه أركان التشبيه: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه و

 .ما ذكر فيه أركان التشبيه األربعة المفصل التشبيه

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×)  .أسرار جمال التشبيه التشخيص والتجسيم فقط

 )√(  .التشبيه الضمنى يفهم من مضمون الكلم

 )√(  .هو ما كان وجه الشبه فيه صورة مركبة منتزعة من عدة صفات التشبيه التمثيلى

 (×)  .أركان التشبيه هى المشبه والمشبه به وأداة التشبيه فقط

 )√(  .االستعارة أقوى من التشبيه فى أداء المعنى

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . ........ للتشبيه أربعة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه

 ونوع التشبيه    وكاف التشبيه     وفروق التشبيه        وأداة التشبيه

 . ....... التشبيه البليغ هو ما حذف منه أداة التشبيه و

 كاف التشبيه      وجه الشبه     المشبه        المشبه به

 .من أسرار جمال التشبيه: ....... وهو تشبيه المعنوى بالمعنوى

 اإليهام      التشخيص     التجسيم        التوضيح

 . ........ من األلوان البيانية التشبيه واالستعارة و

  حسن التقسيم     اإلطناب      الكناية     السجع

 . ....... الزمة( تدل على -ال بد أن توجد فى االستعارة )قرينة 

 المعنى     األركان    الموجود        المحذوف

 ( واختبارات على درس علم البيان ) األلوان البيانيةأسئلة 

 :أكمل العبارة اآلتية بما يناسبها

هو بيان أن شيئًّا أو أشياء )المشبه أو المشبه به( شاركت غيرها فى صفة أو أكثر )وجه الشبه( بأداة تشبيه )ملفوظة أو  التشبيه

 .(ملحوظة

 أركان. أربعةللتشبيه 

 .التشبيه واالستعارة والكناية البيانية من األلوان

 .هى تشبيه بليغ حذف منه المشبه به، ودل عليه بشىء من لوازمه أو صفة من صفاته مع بقاء المشبه المكنيةاالستعارة 

 .هى تشبيه بليغ حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به التصريحيةاالستعارة 

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 )√((.   طرفيه وهو )المشبه أو المشبه بهاالستعارة هى تشبيه حذف أحد  -١

 )√(  .الزمة( تدل على المحذوف -ال بد أن توجد فى االستعارة )قرينة  -٢

 (×)  .التشبيه المجمل يحذف منه الوجه واألداة ويبقى الطرفان فقط وهما المشبه والمشبه به -٣

 )√(  .(أداة التشبيه -وجه الشبه  -المشبه به  -التشبيه المفصـل وتذكر فيه األركان األربعـة )المشبه  -٤

 التشبيه الضمنى ويكون وجه الشبه فيه صورةًّ أو هيئة منتزعة من عدة صفاٍت امتزج بعضها فى بعٍض، وهو يدل على  -٥

 (×) .مقدرة األديب الفنية    



 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 .التشبيه ........ يفهم من مضمون الكلم

 البليغ             الضمنى      المفصل        التمثيلى

 .االستعارة ...... هى تشبيه بليغ حذف منه المشبه به، ودل عليه بشىء من لوازمه أو صفة من صفاته مع بقاء المشبه

 التصويرية          التمثيلية      التصريحية        المكنية

 .(وخبر( أو )حال وصاحبهاصور متعددة مثل: )مبتدأ …..   للتشبيه

  البليغ          المفصل          التمثيلى       الضمنى

 .االستعارة ...... هى تشبيه بليغ حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به

 المكنية      التصريحية           الخيالية       التمثيلية

شاركت غيرها فى صفة أو أكثر )وجه الشبه( بأداة تشبيه )ملفوظة أو هو بيان أن شيئًّا أو أشياء )المشبه أو المشبه به(  ......

 .(ملحوظة

 التشبيه     المجاز المرسل        الكناية      الستعارة

 الكناية أسئلة واختبارات على الوحدة

 أكمل العبارة بما يناسبها

 .والمعنى اآلخر المراد منهالذى يدل عليه ظاهر اللفظ   المعنى العلقة فى الكناية هى التلزم بين

 .أو نسبة موصوف قد تكون الكناية عن صفة أو

 أو موصوف. ذات الكناية عن موصوف هى التى يُكنَّى بالتركيب فيها عن

 .التعبيرات الكنائية من عصر إلى عصر تختلف

 (×): أو)√( اختر عالمة 

ا بيته"  )√(  .مفتوح لعدم وجود باب سعيد بابه مفتوح" المعنى الظاهر للجملة السابقة أن سعيدًّ

 )√(   .ولى وطن آليت أال أبيعه" المعنى األصلى الظاهر هو القسم بعدم بيع البيت"

 )√( .الكناية عن صفة هى التى يُكنَّى بالتركيب فيها عن صفة الزمة لمعناه كالكرم والشجاعة

 (×)  .تأتى الكناية على نوعين فقط 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى 

 .وهى حاجتهم وذلهم .... وصبَّحـهُم وبُسطُهـم تـراب" كناية عن" 

 معنى      نسبة      موصوف        صفة

 . .........:الـجــــوُد بـيــَن ثـيـابـــه" كناية عن"

 صفة      نسبة      موصوف       معنى

 .الكناية من عصر إلى عصر ........

 تظهر     تختلف         تختفى         تتفق

 .من أسباب استعمال الكناية .......

 اإليجاز   اإلطناب      التصغير      التعليل

 :حدد الكناية ونوعها وسر جمالها فيما يأتى

ُسوِل َسبِيلًّ »قال تعالى   .«َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَٰى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِى اتََّخْذُت َمَع الرَّ

مصحوبًّا بالدليل عليه فى « الندم»كناية عن صفة وهى )الندم( وسر جمالها: اإلتيان بالمعنى « يعض الظالم على يديه»  الكناية

 ."العض على اليدين»إيجاز وتجسيم، وهو 

 .سعاد نئوم الضحى

جمالها: اإلتيان كناية عن صفة وهى )التنعم والتدلل والعيش فى رغد ورفاهية وأنها مخدومة(، وسر « نئوم الضحى»الكناية 

 ."النوم حتى طلوع الشمس»، وهو «إيجاز وتجسيم»مصحوبًّا بالدليل عليه فى « التنعم والتدلل»بالمعنى 

 تغلــى مراجــلُنا  شعــٌث مفــارقنـا،

« الخشونة»، وسر جمالها: اإلتيان بالمعنى «الخشونة وخوض المعارك»كناية عن صفة وهى « شعث مفارقنا»الكناية 

 ."عدم االلتفات إلى تنسيق الشعر»بالدليل عليه فى إيجاز وتجسيم، وهو مصحوبًّا 

 

مصحوبًّا بالدليل عليه فى إيجاز « الكرم»، وسر جمالها: اإلتيان بالمعنى «الكرم»كناية عن صفة وهى « تغلى مراجلنا»الكناية 

 ."غليان أوانى الطهو باستمرار»وتجسيم، وهو 
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البيت وطن أسئلة واختبارات على الوحدةنصوص متحررة  -0  

 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 "أجهد" أسلوب إنشائى، نوعه:

 استفهام                     نهى                   أمر

 :اسحب اإلجابة الصحيحة فيما يأتى

 نكرة للتعظيم  "نعمة"نكرة للعموم   /    "مآرب"جمع للكثرة   /    "عهود"نكرة للتحقير   /    "لئيم"

 :صل كل عبارة بما يناسبها

   مجاز مرسل  "قضاها الشباب هنالكا"/    استعارة تصريحية "حبالكا"

 استعارة مكنية "حبب أوطان الرجال إليهم مآرب"/    كناية "فيما أتى من ظلمتىراغمنى " 

 أكمل العبارة بما يناسبها

ه :"مضاد "حبَّبواتصل. /  قرب :"مضاد "بان/   الدهور :"جمع "الدهراإلنسان.   /   إقامةالوطن هو مكان   كرَّ

 (×): أو)√( اختر عالمة 

 (×) .معنى "عهود": أزمنة والمفرد عاهد

  (×) .ذكرتهم عهود الصبا" مجاز مرسل عن الوطن علقته الحالية"

 (×) .مضاد "معصم" معتصم

ا موسيقي ًّا"  (×) .اجهد، جهد" بينهما جناس تام يعطى جرسًّ

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . .......... القوم هم

 األوالدجماعة           جماعة الرجال    جماعة النساء      جماعة الناس

 . ........... :"معنى "جلِّ 

 خبأ                       أجل               عل                اكشف

 . ........ ولى وطن آليت

 به شرخ الشباب                وها أنا منه معصم               وأال أرى غيرى له                 أال أبيعه

 . ......... أنهمن ملمح شخصية ابن الرومى 

 يتأول األلفاظ إلى معناها السيئ/      يكثر من التعامل مع الناس/    شاعر عربى أصيل العروبة/    شاعر قليل اإلنتاج الشعرى

 أسئلة واختبارات على وحدة بناء الوطن

 :اضغط على اإلجابة الصحيحة

 "خروجى منها بشكر إحسانها"

 استعارة مكنية/   مجاز مرسل/   استعارة تصريحية

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

              أوله :"المقصود بـ"شرخ الشباب

 النفوس :"جمع "النفس

 (×): أو)√( اختر عالمة 

     )√(  .جمع "لئيم": لؤماء

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتى

 . ......... :"جمع "الحنيف

 الحنائف              الحنفاء          أحناف               الَحنف

 . ......... :"جمع "مالك

 أملك                َملك            ُمالك                ممالك

 .تجلت من خلل القصيدة ملمح شخصية ابن الرومى ــ اذكرها

 .شاعر مولد متمكن من أدوات الفن الشعرى - 0

 .فقير، ضعيف يخشى أى شيء - 9

 .التشاؤم واالنفراديميل إلى  - ٣

 .يتأول األلفاظ إلى معناها السيئ - ٤

 :أجب عن السؤال اآلتى

 ما المظهر الجمالى فى: "ها أنا منه معصم بحبالكا"؟

 .كناية عن تفويض أمره إلى الوالى؛ لينصفه من جاره اللئيم

 ما المظهر الجمالى فى: "وقد ضامنى فيه لئيم"؟

 .والمجرور "فيه" على الفاعل "لئيم"؛ لالهتمام بالمتقدمأسلوب مؤكد بـ)قد(، وتقديم الجار 



 ما الشعور الذى يكنه العماد األصفهانى لمصر؟

 .حبه الشديد لها، وإعجابه بها، وبطبيعة أهلها؛ فقد امتزج بأهلها، وخدم سلطانها، وعرف فضلها

 ما أهم سمات أسلوب العماد األصفهانى؟

 .سهولة األلفاظ ، ووضوح المعانى - 0

 .كثرة الُمحسنات البديعية - 9

 .قصر الجمل والفقرات - ٣

 .التأثر بالقرآن الكريم - ٤

 ما الذى تتطلبه مساعدة ذوى االحتياجات الخاصة كما يرى الكاتب فى "العمل التطوعى"؟

 .تتطلب اإللمام بخصائصهم، وكيفية التعامل معهم، وتقديم العون لهم

 أسئلة واختبارات على وحدة البالغة 

 أكمل العبارة بما يناسبها

 .وهو تشبيه المعنوى بالمحسوس  التجسيم : من أسرار جمال التشبيه

 :عبر عن كل معنى مما يأتى بالحقيقة مرةًّ وبالمجاز مرةًّ أخرى

 .االتحاد

 .الحقيقة: االتحاد صفة من صفات األقوياء

 .المجاز: االتحاد طريق النصر

 :فيما يلىحدد االستعارة وبين نوعها وسر جمالها 

 :قال المتنبى يصف دخول سفير الروم على سيف الدولة

 إلى البحر يمشى أم إلى البدر يرتقى                وأقبل يمشى فى البساط فما درى

)البحر( استعارة تصريحية؛ حيث شبه سيف الدولة بالبحر، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التوضيح وتوحى 

 .عطائهبكرمه وكثرة 

)البدر( استعارة تصريحية؛ حيث شبه سيف الدولة بالبدر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التوضيح وتوحى 

 .بعلوه وارتفاع قدره

 وزال عــــنك إلـى أعـدائك األلــم                         المجـد عــوفى إذ عوفيت والكـرم

حيث صور المجد والكرم بشخص وحذف المشبه به وأتى بما يدل عليه وهو المعافاة، )المجد عوفى والكرم( استعارة مكنية؛ 

 .وسر جمالها التشخيص

 :بين نوع التشبيه فيما يأتى

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوهَا َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَ  ا   بِْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت قال َّللا تعالى فى شأن اليهود: ﴿َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ ْسفَارًّ

ُ اَل يَْهِدى اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾. )سورة ال ِ   َوَّللاَّ  .( ٥جمعة:َّللاَّ

تشبيه تمثيلى: حيث شبه حالة اليهود الذين يحفظون التوراة وال يعملون بما فيها بحالة الحمار، يحمل الكتب، وال يعرف ما فيها 

 .متعدد والسبب أن وجه الشبه منتزع من -واألداة الكاف  -

 :عين األسلوب الحقيقى والمجازى فيما يأتى، مع التوضيح

االمؤمن ": ملسو هيلع هللا ىلصقال النبى   ."للمؤمن كالبنيان يشد بعُضه بعضًّ

أسلوب مجازى، استعملت فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى، حيث شبه الرسول المؤمن فى عالقته بالمؤمن كالبنيان المشدود 

 .المتراص، ويوحى بمدى ضرورة توحد المؤمنين وتكاتفهم

 :قال الشاعر

 واعتلت عليه القنا السمرمن الضرب            وما مات حتى مات مضرب سيفـه

أسلوب مجازى، استعملت فيه األلفاظ فى غير معناها الحقيقى، حيث شبه الشاعر "مضرب السيف" بكائن حى يموت، وهذا 

 .التعبير يدل على أن الشخص المتوفى لم يمت إال بعد أن انتصر على جميع أعدائه، فهو لم يهرب أو يجبن

 :مرةًّ وبالمجاز مرةًّ أخرىعبر عن كل معنى مما يأتى بالحقيقة 

 .القلب

 .الحقيقة: القلب عضو مهم فى الجسم

 .المجاز: القلب سريع الطيران

 .حب الوطن

 .الحقيقة: حب الوطن من أفضل صفات اإلنسان

 .المجاز: حب الوطن طائر يعيش بداخلنا

 .النظافة

 .الحقيقة: النظافة صفة رائعة

 .المجاز: النظافة تاج الصحة

 التوفيق والنجاحأتمنى لكم 
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